Pla d’0rganització curs 2020-21 Vedruna Valls

Pla d'organització de centre per al curs 2020-2021
en el marc de la pandèmia per Covid19 - (POC)

1.

INTRODUCCIÓ

L’Administració ha establert que els centres han d’elaborar un Pla d’organització de centre amb una
sèrie de previsions per garantir la seguretat d’alumnes i treballadors, i per establir mesures de
protecció i en el seu cas, la traçabilitat.
Aquest document s’ha elaborat seguint les directrius dels documents publicats per l’Administració1. Té
per objectiu buscar un equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius i el
dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat.
Els criteris de l’Administració per l’obertura de les escoles i reduir les possibilitats de contagi i
en el seu cas, dificultar la propagació del virus, se centren a mantenir la distància social i en la neteja
i desinfecció. Una derivada és evitar (tant com sigui possible) les aglomeracions, tant d’alumnes, com
de famílies i altres, sobretot en determinats moments de l’activitat de les escoles, com són, per
exemple, les entrades i sortides de l’escola.
El grup de convivència o bombolla: caldrà crear “bombolles”, grups d’alumnes que
comparteixen un docent, un espai, un horari, un torn de pati, uns desplaçaments per dins l’escola, un
material escolar i mobiliari, una entrada i sortida, etc. En la mesura de les possibilitats i sense anul·lar
la finalitat educativa de l’escola, en la mesura de les possibilitats, caldrà funcionar amb bombolles. Si
es produeix un contagi (hem de pensar que algun es produirà), serà més fàcil fer el seguiment d’una
bombolla que de tota l’escola.

1

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Pla d’actuació per al curs 2020-2021, per a centres educatius en
el marc de la pandèmia. 3-7-2020.
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Instruccions per al curs 2020-2021, dels centres educatius de
Catalunya. Juliol de 2020.
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2. CONTINGUT DEL PLA D’OBERTURA
a. Diagnosi
Des del tancament del centre el 13 de març de 2020, el centre s’ha organitzat i adaptat a la nova
situació. Es va crear un pla per fer front al seguiment dels alumnes des del primer moment i a la
continuïtat docent després de Setmana Santa. Aquest pla està explicat al site
(https://sites.google.com/vedrunavalls.cat/acasa) que es va fer expressament per comunicar-ho a les
famílies i poder estar en tot moment al costat d’aquestes i dels alumnes. Aquí està tot especificat,
horaris, videoconferències, materials, seguiment, atenció psicològica, recursos, etc. La situació més
complicada va ser a la Llar d’Infants on es va haver de fer un ERTO a les mestres de la llar, no podent
fer el seguiment tant com s’hauria volgut.

b. Organització dels grups estables
Vedruna Valls - Lledó és una escola amb una Llar d’infants, Parvulari i Primària d’una sola línia. A causa
de la singularitat del centre, hem cregut que la millor manera de determinar els grups és seguint el que
ja tenim establert, és a dir els grups classe ja preestablerts.

Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021.
Curs

Núm.
alumnes

Professorat Estable

Altres docents

personal d’atenció
educativa

Llar

11

Susanna, Pilar G i
Pepita

Pilar D

Classe Esquirols

P3

23

Rosa

Sílvia, Montse B,
Pili D.

Aula P3

P4

23

Aurora

Sílvia, Montse B,
Pili D.

Aula P4

P5

28

Núria

Montse B, Sílvia,
Montse A, Pilar D.

Aula P5

1r

24

Xavi

Pere, Sílvia, Jordi,
Montse B

Aula de 1r

2n

25

Betty

M Teresa, Sílvia,

Montse B

Espai estable
del grup

Aula de 2n
2
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Jordi
3r

24

Cristina

Sílvia, Jordi, Pere

4t

28

Ma José

Jordi, Roger, Pere

5è

26

Roger

Josep, Lídia,
Bàrbara, Pere

6è

26

Lídia

Josep, Roger,
Bàrbara, Pere

Aula de 3r
Montse B

Aula de 4t
Aula de 5è

Montse B

Aula de 6è

Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantenen les mateixes
mesures. La distància o la mascareta són necessàries si el o la docent no és estable al grup. Si s’utilitza
un altre espai que no sigui el de la classe estable, caldrà fer neteja de taules i cadires, per part dels
alumnes a posteriori.
En les classes de psicomotricitat i educació física els alumnes hauran venir canviats amb la roba d’esport
des de casa.

c. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de
l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu
El centre disposa només de personal de suport educatiu d’una zeladora amb 10 hores a la setmana. Va
al grup classe on hi ha els nens/es als qui se’ls hi ha adjudicat aquest suport des del Departament per
fer-los l’acompanyament i l’atenció directa.
Les hores que hi hagi dos mestres a l’aula, un d’ells farà el suport educatiu i seguiment als alumnes
amb especials dificultats.
Continuarem amb el seguiment i la detecció dels alumnes amb dificultats i es treballaran amb l’EAP i la
psicopedagoga del centre en la CAD. Aquestes reunions es faran a l’antiga sala de mestres i/o en línia
segons l'aforament dels participants.

d. Organització de les entrades i sortides
L’escola no podrà tenir el pati obert com abans perquè entrin les famílies a acompanyar els fills/es.
Només s’obrirà per aquells grups que hagin d’entrar al centre en l’horari que els hi correspongui.
Entrades i sortides: per tal d’evitar aglomeracions, el centre s’organitzarà amb dos accessos d’entrada
i sortida.
Portes d’accés i de sortida:
- Porta principal de l’escola c/ Sta. Joaquima de Vedruna, n.2
3
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- Porta de l’església Mare de Déu del Lledó c/ Passeig dels Caputxins, n.24
Horaris d’entrada i sortida Llar d’infants, parvulari i primària. Cada grup tindrà assignat un horari
d’entrada i sortida. Es farà sense aglomeracions i amb mascareta fins a la classe, amb neteja de mans.
- Es farà el control de temperatura a tots els alumnes . -

ENTRADA MATÍ
Ppal
Esquerra

Ppal
Dreta

SORTIDA MATÍ

Església

Casa
Caritat

Ppal
Esquerra

Ppal
Dreta

Església

Casa
Caritat

8,45 oi
9,10

Llar
TEI a la classe

12,45

Llar

Mestre
encarregat

Tutora fa
l’entrada de
carrer

Mestre
encarregat

Qui estigui amb el
grup

8,50

P3, P4 i P5
Especialista a la
classe.

12,50

P3, P4 i P5

Mestre
encarregat

Tutores fan
l’entrada de
carrer

Mestre
encarregat

Qui estigui amb el
grup

9,00

1r, 2n, 3r
Mestre a la classe.

4t, 5è, 6è

13.00

1r, 2n, 3r

4t, 5è, 6è

Mestre
encarregat

Especialistes fan
l’entrada de
carrer

Especialistes fan
l’entrada de carrer

Mestre
encarregat

Qui estigui amb el
grup

Qui estigui amb el
grup

ENTRADA TARDA
Ppal
Esquerra

Ppal
Dreta

Església

SORTIDA TARDA
Casa
Caritat

Ppal
Esquerra

Ppal
Dreta

14,45 o
15,10

Llar
TEI fa l’entrada

14,50

P3, P4 i P5
Especialista a la
classe

16,50

Llar, P3, P4 i P5

Mestre
encarregat

Tutora fa
l’entrada de
carrer

Mestre
encarregat

Mestre que estigui a
la classe

Església

Casa
Caritat

16,45

4
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15,00

1r, 2n, 3r

4t, 5è, 6è

17,00

Mestre
encarregat

El mestre que els
té el curs

El mestre que els té
el curs

1r, 2n, 3r

4t, 5è, 6è

Mestre que estigui a
la classe

Mestre que estigui a
la classe

Observacions:
● U/a mestre/a estarà a la porta, farà el bon dia i els farà posar gel alcohòlic. Prendrà la
temperatura als nens i nenes. Als alumnes de parvulari decidiran les tutores a la tarda si prenen
o no la temperatura a la porta o a la classe.

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Temp. ºC

Silvia 3r
Xavi 1r

Betty

Betty
Xavi

M. Teresa
Xavi

Xavi

Classe

Cristina 3r
Betty 2n
Pere 1r

Cristina 3r
M. Teresa
2n
Xavi 1r

Cristina 3r
M. Teresa
2n
Montse B
1r

Cristina 3r
Betty 2n
Montse B
1r

Cristina 3r
Betty 2n
Montse B
1r

Temp. ºC

Betty

Betty
Xavi

Dolors

Cristina

Cristina

Classe

Cristina 3r
Sílvia 2n
Xavi 1r

Cristina 3r
M. Teresa
2n
Xavi 1r

Cristina 3r
Betty 2n
Xavi 1r

Sílvia 3r
Betty 2n
Xavi 1r

Sílvia 3r
Betty 2n
Xavi 1r

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Jordi
(Lídia)

Lídia
(Jordi)

Pere
(Roger)

Roger
(Jordi)

Roger
(Jordi)

M. José
(Josep)

M. José
(Josep)

Lídia
(Ma José)

Josep
(Lídia)

Josep
(Jordi)

1r, 2n, 3r
Matí

Tarda

4t, 5è, 6è
Matí

Temp. ºC
Classe

Tarda

Temp. ºC

Classe
5

Pla d’0rganització curs 2020-21 Vedruna Valls

● L’ús de la mascareta estarà sempre subjecte a la normativa i les directrius que ens manarà Salut i
els serveis epidemiològics que podran anar canviant segons la situació COVID.
○ Per entrar al centre, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del
centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el personal del
centre educatiu han de portar la mascareta fins a arribar a l’aula del grup estable, a banda
de procurar mantenir 1,5 metres de distància de seguretat.
○ Durant les dues primeres setmanes i fins que no es digui el contrari, serà obligatori per tot
el personal l’ús de la mascareta. Pels docents de 1r i 2n cicle d’Educació Infantil, no serà
exigible quan el seu ús pugui interferir greument en l’objectiu pedagògic.
○ Els alumnes de P3 a 6è vindran de casa amb la mascareta posada i no se la trauran fins que
arribin a la seva aula. En arribar i marxar de l’escola es rentaran les mans amb gel
hidroalcohòlic que el centre disposarà.
○ Els alumnes sempre que surtin de la seva aula portaran la mascareta posada i
s’organitzaran els canvis d’aula perquè no es trobin els diferents grups bombolla pels
passadissos, o almenys el mínim de grups possibles. Quan es coincideixin dos grups en un
mateix desplaçament mantindran la distància de seguretat i si és un passadís posant-se el
més a prop de la paret propera que tinguin.
○

Durant el desplaçament al pati els alumnes de primària portaran la mascareta posada i una
vegada arribats a la zona d’esbarjo assignada, es guardaran la mascareta a la butxaca de la
bata. (Veure actualitzacions annexes segons les instruccions del Departament d’educació)

● Marges entre horaris. Germans en internivells. Podran utilitzar el servei d’acollida per deixar el que
entra més tard si els cal.
● Entrades i sortides. L’escola ha sol·licitat que l’Ajuntament tallar el carrer Sta Joaquima de Vedruna,
en l’horari de 8.45 h a 9.15, , de 12.45 a 13.15 h, de les 14.45 a 15.15 h i de 16,45 a les 17.15 h.
Demanarem a les famílies que mantinguin la distància de seguretat de 1,5m al carrer i que els
alumnes entrin amb tranquil·litat a l’escola.
● Per evitar les aglomeracions posarem cartells al carrer de Sta Joaquima de Vedruna on s'indiquen
les hores d’entrada i espai definits d’espera per a cada grup de famílies per classes. També hi haurà
pintades ratlles al terra del carrer definint la distància per famílies i el lloc on s’han d’esperar els
familiars per cursos.
● Els alumnes que arribin tard hauran d’esperar-se al final de l’entrada de tots els grups. Els alumnes
que entren per l’Església, si arriben tard i es troben la porta tancada, hauran d’entrar per la porta
principal, al final de tots els grups.
● Els alumnes de parvulari tindran uns peus de paper de colors enganxats a terra per saber quins són
els camins a fer per als desplaçaments del seu grup.
● Un cop hagin passat els horaris d’entrada i sortida, les portes es tancaran.
● S’obrirà la porta d’entrada principal a les 9.15 h per l’atenció administrativa a les famílies a l’escala
durant la tardor i primavera i a dins la porteria durant l’hivern.
● El protocol que seguim per dificultar l’entrada del virus a l’escola:
neteja de mans a les entrades i sortides, en canvis d’activitats i/o d’espais del grup classe,
presa de la temperatura
6
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mascareta pels espais comuns
carnet de vacunes al dia
Declaració responsable a les famílies,

REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE
● La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i
comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5º ni l'aparició de cap altre
símptoma de la taula de símptomes.
TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19
●
●
●
●
●

Febre o febrícula
Tos
Dificultat per respirar
Congestió nasal *
Mal de coll *

●
●
●
●
●

Mal de panxa
Vòmits /Diarrea
Mal de cap
Malestar
Dolor muscular

*Si heu observat un o diversos símptomes no es pot portar a l’escola l’infant a l’activitat i que us
poseu en contacte amb els responsables de la mateixa per comunicar-ho. En horari d’atenció del vostre
centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria o de
capçalera. En cas contrari, truqueu al 061.
No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de les següents
situacions:
● Està en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
● Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic COVID-19.
● Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
● Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu COVID-19.

e. Organització de l’espai d’esbarjo
Patis: per evitar aglomeracions i per reduir les possibilitats de propagació establirem dos torns de pati
. Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, hem habilitat 5 zones d’esbarjo per
parvulari i primària: Parcel·larem en tres espais el pati gran, utilitzarem el pati de les pedres i el pati
de Casa Caritat, així serà més fàcil si cada grup té un sector del pati acotat o pati concret. A principi del
curs donarem instruccions clares als alumnes sobre jocs i relacions que impliquin menor distància
social. La llar disposarà del seu propi pati.

Els horaris de patis establerts són:
7
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● De 10,30 a 11 h: pels grups de 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de primària en els 5 patis i aniran rotant
setmanalment.
● D'11 a 12 h: pels grups de P3,P4,P5 i 1r (d'11 a 11.30 h). Aniran rotant setmanalment.

Organitzarem els patis amb jocs específics a cada zona i recordant les instruccions cada vegada que es
canviï
de
pati
setmanalment.
En sortir de les classes els alumnes es rentaran les mans amb el gel hidroalcohòlic o amb aigua i sabó.
En
tornar
a
la
classe,
abans
d’entrar-hi,
també.
Les joguines o objectes que s’utilitzin al pati es rentaran amb la solució desinfectant amb esprai després
de cada ús si són objectes que es comparteixen amb altres grups estables. Els divendres, últim dia de
rotació dels patis, es desinfectaran els materials de joc que hagin utilitzat cada grup. No poden ser
joguines de roba. S’avisarà a les famílies i als alumnes que no poden portar cap joc/objecte de casa per
jugar al pati.
S’han establert uns lavabos concrets per cada cicle o grup. S’anirà al lavabo abans d’anar a pati. Durant
les classes es vigilarà que no hi hagi més d’un nen esperant al lavabo per entrar
Lavabos assignats
Llar

classe esquirols

1r

lavabo de nenes del pati

P-3

classe de P3

2n

lavabo dels nens del pati

P-4

classe de P4

3r

vàter de nenes de
primària

P-5

lavabo de minusvàlids

4t

vàter de nens de
primària

alumnes primària
menjador

lavabo de nenes del pati

5è

lavabos de CSuperior

mestres

vàter dels mestres
primària

6è

lavabos de CSuperior

REVISIONS DE CLAUSTRE I ED:
- En data 26/10/2020 es revisa el funcionament dels patis de primària i s’acorda recordar i insistir
als/les alumnes que esmorzin asseguts i amb distància per després jugar a la seva zona amb la
mascareta.
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ZONES D'ESBARJO

9
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f. Relació amb la comunitat educativa
Les reunions presencials estaran sempre subjectes a la normativa i les directrius que ens manarà
Salut i els serveis epidemiològics que podran anar canviant segons la situació COVID.
● CONSELL ESCOLAR: Preveiem les tres sessions ordinàries del consell escolar telemàtiques. Si
l’evolució permet fer-les presencialment, es mirarà de fer-les amb les normes de seguretat adients.
● FAMÍLIES: Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies:
Es redactarà una circular al inici de curs per a les famílies que contindrà aquells aspectes més
rellevants referents a l’activitat quotidiana que es desenvoluparà l’escola el proper curs. El Pla
definitiu que es confeccionarà al setembre es penjarà a la web de l’escola per a la seva consulta.
Enguany les reunions informatives d’inici de curs s’han fet el més aviat possible per poder fer els
aclariments corresponents i explicar, si n’hi ha, els canvis que s’hagin produït des del juliol fins
llavors.

● REUNIONS INICI DE CURS: Organització de les reunions de principi de curs de tutoria amb les
famílies: s’han fet les trobades d’inici de curs amb les famílies durant els primers deu dies de
setembre telemàticament .

Calendari de Reunions - Famílies
Curs 2020-21
Llar

dimecres 29 juliol

P-3

dijous 30 de juliol

P-4

dimarts 1 de set

P-5

dimecres 2 de set

1r

dijous 3 de set

2n

divendres 4 de set

3r

dilluns 7 de set

4t

dimarts 8 de set

5è

dimecres 9 de set

6è

dijous 10 de set

10
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Durant la reunió inicial s’explicarà a les famílies les eines digitals que s’utilitzaran en cas de
confinament, seguint el model que ja es va utilitzar en el confinament del curs 19-20.
-

-

S’explicaran els procediments de comunicació que es tindran entre les famílies i el /la tutora
tan durant el curs normal, com en període de confinament.
S’explicaran les eines de comunicació escollides pel centre (Clica’t, Classroom, així com les
plataformes digitals que utilitza el centre, Click Edu, (sempre des de la perspectiva de l’usuari
bàsic),
Els tutors detectaran i tindran en compte les eines que pugui tenir la família (mòbil, ordinador,
tauleta…)
Les famílies tindran els tutors(es com a persones de referència al centre que els pugui ajudar
en un moment determinat (especialment si es produeix algun període de confinament).
Als alumnes nous de P3 se’ls ha demanat autorització per fer correu Vedruna a la reunió feta el
juliol.
Explicar els punts principals d’aquest Pla d’organització del centre
Explicar el Pla d’organització en situació de confinament parcial o total.

●

REUNIONS INDIVIDUALS DE SEGUIMENT: el seguiment amb les famílies el farem preferentment
per telèfon i correu electrònic. En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures
de seguretat. En funció de la situació de pandèmia i si la família pot, es podran fer per
videoconferència.

●

REUNIONS DE L’AMPA: es podran fer reunions presencialment si es preveuen en temps per poder
fer la neteja posterior de l’espai i mantenint les mesures de distanciament i seguretat entre els
assistents. Recomanem el format telemàtic sempre que sigui possible o fora del recinte escolar.

g. Servei de menjador
Seguint les instruccions, no caldrà augmentar torns i atès que disposem d’un espai ampli de menjador
en relació amb el nombre d’alumnes usuaris, es mantindran els horaris i espai de menjador del curs
passat. Es canvia l’espai de menjador de parvulari al menjador de la llar garantint els grups estables.
Garantirem que hi hagi una distància de seguretat respecte altres grups estables en els dos menjadors.
Quan això no sigui possible, caldrà mantenir la distància de seguretat entre tots els comensals.
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CURS - NIVELL GRUP

HORA DE
DINAR

ESPAI

MESTRES

Encarregats de
recollir alumnes

Llar

12,45

Menjador de la llar

Pepita, Susanna

Pepita

P3, P4, P5

12,50

Menjador de la llar

Pepita, Susanna

Susanna
(12.50h)

Primària

13,10

Menjador

Montse B. Pili G

Montse B. (13 h)

Els espais que utilitzem per a les activitats de migdia adreçades a l’alumnat usuari de menjador.

LLOC

TORNS

PER GRUP ESTABLE

ESBARJO/DESCANS

llar

MENJADOR LLAR

NO

SI

llar

parvulari

MENJADOR LLAR

NO

SI

Pati de la Llar amb mascareta

Primària

MENJADOR GRAN

NO

SI

Pati: zona comuna amb mascareta

Altres consideracions a tenir en compte:
Menjador primària:
➔ En la preparació del menjador la Montse B coordina els alumnes.
➔ A les 13h. Les monitores encarregades de primària recolliran a les classes els alumnes amb
mascareta que s’hauran rentant les mans amb hidrogel a la classe o amb aigua i sabó al lavabo
assignat. Els grups aniran directes al menjador per grups classe.
➔ En arribar i, per grups estables, es pararan la taula amb els seus estris.
➔ Els nens/es seuran per grup classe amb les mesures de distància entre els altres grups.
➔ Els alumnes que surtin tard de les classes serà el/la professor/a que hagi estat amb ells qui
els acompanyarà fins a la sala i/o els portarà al menjador amb mascareta.
➔ Per ordre de classe aniran a buscar el menjar respectant en tot moment la distància amb les
cintes enganxades que hi ha a terra sempre amb mascareta.
➔ Després de dinar baixen al pati amb mascareta acompanyats per les monitores de menjador.
➔ Els alumnes que es queden al menjador podran utilitzar el lavabo del pati de les nenes.
➔ Entre les 14h i les 14,50h es prendrà la temperatura als alumnes del menjador.
➔ A les 14.50 h es rentaran les mans tots els alumnes de primària i a les 15 h aniran cap a la seva
classe.
➔ Neteja del lavabo de les les nenes del pati gran a les 15h.
Menjador d’infantil
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➔ La monitora responsable anirà a buscar els alumnes d’infantil i els portarà al menjador de la
llar amb mascareta.
➔ Al menjador s’asseuran a les taules per grup classe. També per ordre de grup classe pararan la
taula.
➔ Després de dinar es rentaran les mans.
➔ Utilitzaran el vàter que hi ha al menjador de la llar.
➔ A mesura que vagin acabant de dinar jugaran al pati de la llar.
➔ Quan la majoria de nens/es estiguin al pati l’altra monitora vigilarà els que dormin.
➔ A les 14.50h la monitora responsable acompanyarà als nens de P3-P4 i P5 a les seves classe
➔ Aquest curs no es podran rentar les dents.
➔ Entre les 14h i les 14,50h es prendrà la temperatura als alumnes del menjador.
L’escola acordarà amb l’empresa del menjador perquè tinguin prevista la forma en què prestaran el
servei de menjador als alumnes beneficiaris d’ajut individual, que s’intentarà mantenir parcialment el
servei de menjador per garantir la continuïtat d’aquests ajuts, mitjançant el format de menús per
emportar, sempre que això sigui possible d’acord amb les condicions determinades en la resolució per
la qual s’hagi acordat el tancament o aïllament del grup estable.

h. Pla de neteja
El principal responsable de la neteja és l’empresa COSIP.
Proporcionarem els productes i estris que puguin utilitzar també els alumnes, ja que ells podran
col·laborar en la neteja, tant per fer-se conscients de la importància com per ajudar.
L’emprtesa de neteja posarà especial èmfasi en les zones més proclius al contagi: zones no poroses,
baranes, maneres de portes, etc.
Els docents hauran de ser molt curosos amb la ventilació de les aules i supervisió dels alumnes quan es
rentin/netegin les mans:
A l’entrada i abans de sortir de l’escola:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Abans i després d’esmorzar
Abans i després de l’esbarjo.
Abans i després d’anar al lavabo
Sempre que es canviï d’activitat.
Abans i després de dinar.
Es preveuran solucions desinfectants per ús freqüent en els espais per COSIP i per la titularitat
La ventilació periòdica d’espais és una mesura que evita la propagació del virus.
Cada mestre quan entri a l’aula ventilarà durant 10 minuts l’espai, i al final del matí i tarda
també es ventilaran les aules.
➔ Els espais de menjador de primària i el de la llar es netejaran després del seu ús.
➔ S’ha elaborat amb l’empresa de neteja “COSIP” un pla de neteja, desinfecció i ventilació dels
espais que garantirà tots els requisits establerts.
13
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Pla de neteja empresa COSIP:
Es canviaran horaris del personal de neteja a demanda de l’escola i l’organització de la neteja dels
espais:
➔ A mig matí es netejaran/desinfectaran els poms de les portes de totes les classes, les baranes
de les escales, interruptors de llums, porteria, baranes de l’entrada principal i mobiliari que hi
hagi.
➔ Neteja i desinfecció a mig matí de wc’s, piques, miralls, aixetes,...dels lavabos utilitzats per CS,
CM, CI, Parvulari, Llar i professors.
➔ Es canvia l’ordre de la neteja de les classes a la tarda. Es començarà pel pis de primària, llar i
després es faran les classes d’infantil.
➔ Abans de les 17h es netejarà i ventilarà la sala de l’AMPA (taules i cadires).
➔ La ventilació es durà a terme a cada espai quan es comenci a fer la neteja.
➔ Es continuarà a partir de les 17h la neteja dels espais utilitzats com a cada curs.
➔ S’acordarà amb l’AMPA els canvis en l’ordre de la neteja segons els espais utilitzats per les
extraescolars que es durant a terme durant el curs.

i. Transport
No tenim servei de transport escolar.

j. Acollida i extraescolars
Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents
grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la mascareta.
Servei acollida.
● L’espai d’acollida suposa una barreja d’alumnes dels diferents grups estables, es durà a terme
utilitzant sempre la mascareta.
● Aula d’acollida: De les 7.45 a les 9.00 h o fins a l’entrada del grup.
● Lloc: Es va demana la Biblioteca Popular però no tenim el permís de l’Ajuntament. Finalment
serà a la sala anomenada Ampa i s’entrarà per la porta de l’església del Lledó a la porta de
l’esquerra.
● Funcionament: Els pares deixen els nens allà i a mesura que els mestres arriben, passen a buscar
els seus nens i fan l’entrada per la porta que toca i a l’hora que toca.
● Els alumnes que hagin d'utilitzar l’ús del servei d’acollida se’ls girarà rebut al final de mes pel
temps utilitzat. Comptant des de l’hora d’entrada de l’alumne fins que el mestre el reculli.
Excepte els germans que no puguin esperar-se a entrar en el seu horari i en revisió constant del
nombre d’alumnes que hi assisteixi, perquè no hi hagi aglomeracions a l’espai.
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Activitats extraescolars del centre previstes i organitzades per l’AMPA:

ACTIVITAT

NOMBRE
D’ALUMNES
(data
25/09/2020)

GRUPS DELS QUALS
PROVENEN ELS ALUMNES

PROFESSIONAL
RESPONSABLE

ESPAI ON ES REALITZA
L’ACTIVITAT

Psicomotricitat

10

P3

Betty Salat

dimarts i dijous- Sala

Anglès

10

P5

Acadèmia Dickens

dilluns- classe de P5

Anglès

10

1r

Acadèmia Dickens

divendresplàstica

Anglès

5

2n

Acadèmia Dickens

dimecres - classe de
plàstica

Bàsquet P5

9

P5

Monitor/a CB Valls

dimarts i dijous- pati (si
plou a P5)

Bàsquet 1r i 2n

11

1r i 2n

Monitor/a CB Valls

dimarts i dijous- pati
(sala AMPA si plou)

Bàsquet 3r i 4t

12

3r i 4t

Monitor/a CB Valls

dimecres i divendres pati (a la sala si plou)

Dibuix

7

2n a 6è

Berta Artigal

Dijous plàstica

classe

Classe

de

de

Caldrà preveure el trasllat dels alumnes des del lloc de l’activitat extraordinària a l’aula del grup estable,
sobretot en el cas dels alumnes més petits que hauran d’anar acompanyats. En tot cas, durant aquests
trasllats sempre caldrà portar mascareta si no es pot assegurar el manteniment de la distància de
seguretat.
● Es compliran les recomanacions per a les activitats extraescolars contemplades en l’annex 6 del
document “Pla d’actuació per al curs 20-21 per a centres educatius en el marc educatiu de la
pandèmia per covid-19” i les actualitzacions que se’n facin durant el curs pel Departament
d’Educació i Salut.
● No s’utilitzaran els vestidors durant les extraescolars..
● L’AMPA farà un protocol per les extraescolars i n’informarà a les famílies i al centre. On hi
contemplaran els noms dels acompanyants, monitors, horaris d’entrades i sortides, portes a
utilitzar, mesures d’higiene, com funcionaran els partits, .... Comunicaran a tots els monitors de
15
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les extraescolars les mesures d’higiene marcades en el protocol per a les extraescolars 202021.

k. Activitats i sortides
Les activitats-sortides és durant a terme amb el grup estable sempre que sigui possible a l’aula de
referència i en cas que sigui necessari utilitzar un altre espai es garantirà la prèvia neteja, desinfecció i
ventilació.
● Tenim previstes colònies per infantil i primària. Es veurà al seu moment si són factibles de fer
o no.
● De l’activitat de piscina, s’ha parlat amb el PME i amb les famílies dels cursos que haurien de
fer l’activitat i, finalment no es durà a terme aquest curs.

l. Reunions dels òrgans coordinació i govern
Recomanem la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat de persones.
Les reunions presencials estaran sempre subjectes a la normativa i les directrius que ens manarà
Salut i els serveis epidemiològics que podran anar canviant segons la situació COVID.

ÒRGANS

TIPUS DE REUNIÓ

FORMAT DE LA REUNIÓ

PERIODICITAT/
TEMPORITZACIÓ

Claustre

Reunió

presencial

una a la setmana

Equip directiu

Planificació

Presencial

dues per setmana

Reunions de cicle

Planificació

presencial

setmanals

m. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid19
Les instruccions que ha donat l’Administració a Catalunya han estat:
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○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○
○
○
○
○

○

Garantir que els alumnes entrin a l’escola sense símptomes, mitjançant una declaració
responsables dels seus pares o tutors legals, assegurant que no han tingut aquests abans.
Recomana el control de la temperatura corporal a l’entrada
Netejar a l’entrada a l’escola les mans.
En cas de símptomes, aïllar l’alumne en un espai ben ventilat (caldrà preveure’n varis, porxo,
rebedor llar,...).
Posar-li la mascareta i evitar que toqui altres objectes, com joguines, baranes, manetes de
portes, etc.
Desinfectar el seu lloc de treball o espai d’aula prenent les precaucions adequades.
Avisant a la família. (ho farà el tutor/ o secretaria)
Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat
general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a
adormir-se...) caldrà trucar al 061.
Recomanar a la família que es traslladin al domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb
el seu centre d’atenció primària de referència (CAP). Per tal de facilitar la traçabilitat del
contagi i el seguiment epidemiològic.
En el cas que se li realitzi una prova PCR la família haurà d’informar a la Directora del centre.
Direcció avisa als SSTT a través de l’aplicació Traçacovid
El centre informarà de la llista de persones amb les quals ha tingut contacte directe i proper
l’alumne.
Tant si l’alumne/PAS o docent és negatiu o positiu de la prova PCR ha de comunicar a la
directora el resultat.
El Servei de vigilància Epidemiològica territorial es comunicarà amb el centre per prendre les
mesures d'aïllament.
La direcció de l’escola informarà als grups de classe afectats de les mesures a prendre, com les
proves PCR grupals, confinament,...
Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la
persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del
CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les actuacions
necessàries. També ha d’informar a l’escola per correu electrònic de les actuacions que els
han informat des de Salut.

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19
● Qui ho detecta: Docent del grup estable o docent que el té a l’aula en el moment de la detecció.
● Espais habilitats per a l’aïllament: Porxos (si no fa fred) o despatx de recepció
● Persones responsables de reubicar l’alumne/a fins que el vinguin a buscar: Professor de
guàrdia o mestre grup estable que l’ha detectat.
● Responsable de trucar a la família: Recepcionista/ mestre tutor.
● Persona responsable de comunicar el cas als serveis territorials (SSTT): Direcció o
coordinador pedagògic.
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ES FARÀ EL SEGUIMENT DE CASOS AMB LA SEGÜENT GRAELLA

C
Núm. Qui
Da Alu U
A qui
de la ho
ta mne R
Què
li
hem
det
TIS
S
ecta passa? avisat?

Qui
ens ha Ha anat
avisat al
?
metge?

Avisat al

Resposta
tutor/ra
del metge/ Quan per
data de la tornar justificar
PCR
à?
absència?

Resultat
PCR si Data
n'hi ha resultat

n. Seguiment del pla
Planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla d’organització del curs 2020-21.

RESPONSABLES: el claustre de mestres i per última instància la Direcció de l’escola.
POSSIBLES INDICADORS: graella compartida al drive de control on s’anirà comprovant
que es compleixin els requisits anomenats en aquest pla i possibles deteccions de punts
febles.
PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS: Els punts febles que s’hagin recollit en les
graelles de control es modificaran per a millorar l’actuació.
Cada trimestre valorarem el procés i ajustarem aquelles mesures que calguin
...
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CONCRECIONS PER A LA LLAR D’INFANTS
a. Inici de curs
Visites familiars: es realitzaran els dies 3 i 4 de setembre d’11 a 12.30 h. Durant aquesta hora i
mitja/dos dies podran accedir 1 familiar amb cada nen/a als espais de la Llar per facilitar l’adaptació i
l’inici del curs a la Llar. Aquests acompanyats es quedaran amb els nens/es durant el temps de la visita.
Inici de curs: dilluns dia 7. Amb l’horari acordat pares/educadores. A partir d’aquest dia es podrà fer
ús del servei del menjador i de l’hora adicional del matí de 7.45-8.45 h.

b. Grup estable
El dia 7 s’inicia el curs amb un sol grup estable de Llar 1 i Llar 2. La seva aula serà la classe d’Esquirols.
Si al llarg del curs va variant la matriculació, es podrà modificar el grup i ubicació tenint en compte la
quantitat de nens/es i la seva edat.
El grup utilitzarà tots els espais de la Llar llevat de la Sala polivalent (menjador i psicomotricitat que
serà utilitzat per parvulari). En cas que al llarg del curs es vegi modificat el grup, es definiria els temps
i espais per grups.

c. Pla d’acollida
Durant el mes de setembre es considerarà període d’adaptació i les entrades i sortides es faran des
de la porta de la classe d’Esquirols. Podrà accedir a la Llar un acompanyant amb mascareta per nen/a.
A partir del mes d’octubre les entrades i sortides es faran des de la porta de l’escola. Els cotxets es
deixaran a l’entrada de l’escola i les mestres els portaran al rebedor de la llar.
Horari d’entrades

Horari de sortides

8:45 o 9:10

12:45

14:45 o 15:10

16:45
En cas de retard: Es podrà utilitzar el
servei d’acollida fins a les 13.15 al
matí i 17.15 h a la tarda
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Horari d’entrades i sortides de l’alumnat nou durant el període d’adaptació: serà de dues hores,
acordat amb els pares entre les 9.30 i les 12.30 h. Aquestes dues hores seran ampliables a mesura que
el nen/a estigui adaptat. Els pares esperaran a la porta de l’escola tant l’entrada com a la sortida amb
mascareta. L’educadora anirà a buscar i a portar el nen/a a la porta d’entrada de l’escola.

d. Higiene i neteja específica de la Llar d’infants
A l’entrada del matí es rentaran les mans dels nens/es amb gel hidroalcohòlic i es prendrà la
temperatura. Les educadores i els acompanyants mantindran la distància de seguretat i portaran
mascareta tant a l’entrada com a la sortida.
Als moments de les rutines d’higiene al vàter s’actuarà de la següent manera:
Canvi de bolquers: s’utilitzarà paper damunt del canviador que es renovarà en cada canvi de bolquer.
Els bolquers amb deposicions estaran embossats i tancats. Les educadores utilitzaran guants per cada
canvi de bolquer.
Rentat de mans: s’utilitzarà aigua i sabó i s’eixugarà cada nen/a amb la seva tovallola de roba. Es
realitzarà cada vegada que estiguin brutes, s’utilitzi el vàter o es canviï d’activitat.

e. Reunions i entrevistes
Els claustres de la Llar seran 2 dimarts al mes de forma presencial de 17-18 h guardant les distàncies
de seguretat i amb mascareta.
Els dies 3 i 4 de setembre es faran les entrevistes personals amb els pares amb les mesures de distància
de seguretat i mascareta. 1 familiar per alumne. La resta d’entrevistes de seguiment es podran fer
presencials o amb videoconferència, segons la situació sanitària del moment.
Es va realitzar la reunió de pares el dia 29 de juliol per informar de totes les mesures i acordar horaris.
Al mes d’octubre es realitzarà, si es creu convenient, una segona reunió per informar de les activitats
del curs, aquesta reunió es farà de forma presencial o amb videoconferència segons la situació sanitària
del moment.
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f. Pla de treball del centre educatiu en confinament
MÈTODE DE TREBALL I RECURSOS DIDÀCTICS PREVISTOS
Cada dia s’enviaran a les famílies unes propostes de treball a través de la plataforma de l’escola, per
tal que puguin anar seguint els aprenentatges des de casa. Aquestes propostes es recolliran al site de
l’escola.
MITJÀ i PERIODICITAT DEL CONTACTE AMB LES MESTRES

● El correu electrònic serà el principal mitjà de comunicació. Els pares podran contactar amb la
tutora mitjançant aquesta adreça. Es respondran els correus en horari escolar.
● Diàriament, les famílies rebran un correu amb la proposta del dia.
● Setmanalment es farà una trucada telefònica (les farà la tutora amb número ocult) o
videotrucada individual.
● Quinzenalment videotrucades amb petit grup o amb el grup classe mitjançant el Classroom.
● Depenent de la durada del confinament, el contacte amb el grup classe serà setmanalment o
quinzenalment mitjançant videotrucades via Classroom.
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CONCRECIONS PER INFANTIL
a. Pla d’acollida de l’alumnat
● Els alumnes que inicien aquest any l’escolarització a P3, durant el període d’adaptació (el mes
de setembre) seran acompanyats i recollits a la mateixa aula per un familiar que haurà d’accedir
al centre amb mascareta i respectant la distància de seguretat.
● Quan s’acabi el període d’adaptació, a partir de l’octubre, es farà el mateix procediment que
els alumnes de P4 i P5.
● Els alumnes de P4 i P5 caldrà que esperin a la porta principal de l’escola perquè els vinguin a
buscar les seves mestres. Mentre esperen, caldrà que respectin la distància de seguretat i que
tant pares com nens/es portin la mascareta.
● Tots els nens/es entraran a l’escola amb mascareta i se la trauran a la classe. Abans d’entrar i
sortir de la classe ens rentarem les mans amb gel hidroalcohòlic.
● Hi haurà servei d’acollida des de les 7.45 h fins a les 8.50 h. Els alumnes que facin ús d’aquest
servei caldrà que portin posada la mascareta en tot moment.
● A les 12.50 h i a les 16.50 h les mestres acompanyaran els alumnes a la porta principal de
l’escola.
● Pel bon funcionament de les entrades i sortides demanem puntualitat a les famílies. En cas que
algun nen/a arribi tard, s’haurà d’esperar a la porta de l’escola fins que hagin entrat tots els
grups.
● Hi haurà servei d’acollida de 12.50 h a 13.15 h i de 14.50 h a 17.15 h. Els alumnes que utilitzin
aquest servei hauran de portar mascareta.

b. Pla de treball del centre educatiu en confinament
A L’ETAPA D’INFANTIL
MÈTODE DE TREBALL I RECURSOS DIDÀCTICS PREVISTOS
Cada dia s’enviaran a les famílies unes propostes de treball a través de la plataforma de l’escola, per
tal que puguin anar seguint els aprenentatges des de casa. Aquestes propostes es recolliran al site de
l’escola.
MITJÀ i PERIODICITAT DEL CONTACTE AMB LES MESTRES
-

El correu electrònic serà el principal mitjà de comunicació. Els pares podran contactar amb la
tutora mitjançant aquesta adreça. Es respondran els correus en horari escolar.
Diàriament, les famílies rebran un correu amb la proposta del dia.
Setmanalment es farà una trucada telefònica (les farà la tutora amb número ocult) o
videotrucada individual .
Quinzenalment videotrucades amb petit grup o amb el grup classe mitjançant el Classroom.

22

Pla d’0rganització curs 2020-21 Vedruna Valls

-

Depenent de la durada del confinament, el contacte amb el grup classe serà setmanalment o
quinzenalment mitjançant videotrucades via Classroom.

CONCRECIONS PER PRIMÀRIA
b. Pla de treball del centre educatiu en confinament
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

Mitjà i periodicitat
del contacte amb la família

1r i 2n

Les eines de treball seran el
llibre de text de matemàtiques
i activitats creades a través de
les TAC (Clica’t, Educaplay,
Hiperdocs, Thinglink, Genially,
Padlet,...)
Creació i activació a tots els
alumnes d’un accés al
Classroom de la classe.
Creació d’un espai Meet per
realitzar videoconferències

Setmanalment s’envia per correu En el cas que el tutor Es crearà un compte de
les tasques a realitzar i es vinculen detecti o rebi una
correu
a través del Classroom.
necessitat individual específic per resoldre
Un dia a la setmana farem una
qualsevol dubte
específica s’atendrà
videoconferència amb tota la
o consulta i si cal, pel retorn
amb urgència a
classe.
d’algunes
través del telèfon,
També es realitzaran trobades
tasques.
correu, classroom o Una vegada al mes trucarem
virtuals amb petits grups per
treballar assignatures
a les famílies per veure com
meet.
específiques, així com
estan i fer el seguiment
individualment per resoldre
personalitzat.
possibles dubtes i tal vegada,
corregir alguna activitat o
presentar algun treball.

3r i 4t

Les eines de treball seran el
Diàriament a través de Google
llibre de text de matemàtiques Meet o correu electrònic
i activitats creades a través de
les TAC (Clica’t, Educaplay,
Hiperdocs, Thinglink, Genially,
Padlet,...)
Comunicar les tasques a
realitzar tot seguint el temari
que es feia a l’escola, a través
de Google Classroom.

Un cop per setmana, a Setmanalment a través de
través de
correu electrònici/o
Google Meet
trucades sempre que faci
falta.

5è i 6è

Les eines de treball seran el
Diàriament a través de Google
llibre de text de matemàtiques Meet o correu electrònic
i activitats creades a través de
les TAC (Clica’t, Educaplay,
Hiperdocs, Thinglink, Genially,
Padlet,...)
Comunicar les tasques a
realitzar tot seguint el temari
que es feia a l’escola, a través
de Google Classroom.

Un cop per setmana, a Setmanalment a través de
través de Google Meet correu electrònici/o
trucades sempre que faci
falta.
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HORARI 1r (A CASA EN CONFINAMENT)

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Entrada

9.00 - 10.00

Lectura a casa

Lectura a casa

Anglès - Grup A

Lectura a casa

Lectura a casa

Anglès - Grup B

Matemàtiques - Grup A

Anglès - Grup A

Anglès - Grup C

Llengua - Grup A

Matemàtiques - Grup B

Anglès - Grup B

Anglès - Grup D

Llengua - Grup B

DESCANS

DESCANS

DESCANS

DESCANS

DESCANS

11.30 - 12.00

Treball personal i
atenció individualitzada

Treball personal i
atenció individualitzada

Treball personal i
atenció individualitzada

Treball personal i
atenció individualitzada

Treball personal i
atenció individualitzada

12.00 – 13.00

Llengua - Grup A

Matemàtiques - Grup C

Anglès - Grup C

Llengua - Grup B

Matemàtiques - Grup D

Anglès - Grup D

10.00 - 11.00

11.00 - 11.30

Tutoria

Música A (½ h)

Llengua - Grup C
Llengua - Grup D

Musica B (½ h)

14.50 - 15.00
- Entrada
15.00 - 16.00

Llengua - Grup C
Llengua - Grup D

Treball personal i
atenció individualitzada

Treball personal i
atenció individualitzada

Treball personal i
atenció individualitzada

Treball personal i
atenció individualitzada

Treball personal i
atenció individualitzada

Treball personal i
atenció individualitzada

Treball personal i
atenció individualitzada

Treball personal i
atenció individualitzada

Treball personal i
atenció individualitzada

16.00. - 17.00

Sortida

En blau : connexions amb la classe a través del meet del Classroom.
En verd: connexió voluntària amb el mestre per resoldre dubtes.
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HORARI 2n (A CASA EN CONFINAMENT)
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Entrada

9.00 - 9.30

Lectura a casa

Lectura a casa

Lectura a casa

Lectura a casa

Lectura a casa

9.30-10 Tutoria - A

Català - Grup A

Castellà - Grup B

Mates - Grup A

Medi - grup B

DESCANS

DESCANS

DESCANS

DESCANS

Català - Grup B

Castellà - Grup A

Mates - Grup B

Medi - Grup A

12-12.30 Anglès - Grup
A

12-12.30 Mates - Grup
B

Treball personal i
atenció individualitzada

Treball personal i
atenció individualitzada

12-12.30 Música - A

12.30-13 Anglès - Grup
B

12.30-13 Mates - Grup
A

(Betty)

(Sílvia)

15-15.30 Anglès - Grup
C

Treball personal i
atenció individualitzada

Treball personal i
atenció individualitzada

Treball personal i
atenció individualitzada

Treball personal i
atenció individualitzada

15.30-16 Anglès - Grup
D

(Betty)

(Betty)

(Betty)

(Betty)

9.30 - 10.30

10-10.30 Tutoria - B

10.30 - 11.00

DESCANS

11.00 - 12.00

12.00 – 13.00

12.30-13 Música - B

14.50 - 15.00
- Entrada
15.00 - 16.00

16.00. - 17.00

Sortida

En blau : connexions amb la classe a través del meet del Classroom.
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En rosa: lectura individual a casa.
resoldre dubtes.

En verd: connexió voluntària amb la mestra per

HORARI 3r (A CASA EN CONFINAMENT)
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Lectura a casa

Lectura a casa

Lectura a casa

Lectura a casa

Treball personal i
atenció individualitzada

Català

Català

Mates

Medi

DESCANS

DESCANS

DESCANS

DESCANS

DESCANS

Mates

Mates B/ Anglès A

Treball personal i
atenció individualitzada

Castellà

Música A (1/2h)

Entrada
9.00-9.30

Lectura a casa

9.30- 10.30

10.30 11.00
11.00- 12.00

Música B (1/2h)

12.00-13.00
Treball personal i
atenció individualitzada

Treball personal i
atenció individualitzada

Treball personal i
atenció individualitzada

Català

Mates A/ Anglès B

15.00 15.50

Tutoria

Medi

Català

Treball personal i
atenció individualitzada

Mates B/ Anglès A

16.10. 17.00

Medi

Mates A/ Anglès B

Castellà

Treball personal i
atenció
individualitzada)

Treball personal i
atenció individualitzada

Entrada

Sortida
Horaris de connexions en blau amb la classe. Verd fluix atenció individualitzada.

HORARI 4t (A CASA EN CONFINAMENT)
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Entrada
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9.00 - 9.30

Lectura a casa

Lectura a casa

Lectura a casa

Lectura a casa

Lectura a casa

Català A (½h) /Català B
(½h)

Castellà

Mates A /Cat B

Medi

Treball personal i atenció
individualitzada)

10.30 - 11.00

DESCANS

DESCANS

DESCANS

DESCANS

DESCANS

11.00 - 12.00

Treball personal i atenció
individualitzada

Mates A/ Cat B

Treball personal i atenció
individualitzada

Castellà

Anglès

Treball personal i atenció
individualitzada

Tutoria A (½ h)

Mates B /Cat A

Treball personal i atenció
individualitzada

Mates

Treball personal i atenció
individualitzada

Mates A/ Cat B

Treball personal i atenció
individualitzada

Medi

Mates B/Cat A

Treball personal i atenció
individualitzada

9.30 - 10.30

12.00 - 13.00

Tutoria B (½ h)
Entrada
15.00 - 15.50
Anglès

Mates B/Cat A

Música A (½ h)/
16.10 - 17.00

Medi
Música B (½ h)

Sortida

Horaris de connexions en blau amb la classe. Verd fluix atenció individualitzada.

HORARI 5è (A CASA EN CONFINAMENT)
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Entrada

9.30 - 10.00

Lectura a casa

Lectura a casa

Lectura a casa

Lectura a casa

Lectura a casa

TUTORIA

MATES

ANGLÈS

MATES

CASTELLÀ

DESCANS

DESCANS

DESCANS

DESCANS

DESCANS

MEDI

CATALÀ

CATALÀ

MEDI

MEDI

10.00 - 11.00

10.30 - 11.00

11.15 - 12.15
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14.50 - 15.00
- Entrada
15.00 - 16.00

16.00 - 16.15

MATES

CASTELLÀ

MATES

ANGLÈS

CATALÀ

DESCANS

DESCANS

DESCANS

DESCANS

DESCANS

16.15 - 17.15
TEATRE

Atenció
individualitzada.

SCIENCE

Atenció
individualitzada.

Atenció
individualitzada.

Sortida
Horaris de connexions en blau amb la classe.

HORARI 6è (A CASA EN CONFINAMENT)
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Entrada
9.30 - 10.00
Lectura a casa

Lectura a casa

Lectura a casa

Lectura a casa

Lectura a casa

TUTORIA

MEDI

CATALÀ

CATALÀ

ANGLÈS

DESCANS

DESCANS

DESCANS

DESCANS

DESCANS

MATES

ANGLÈS

MATES

CASTELLÀ

MATES

ANGLÈS

CASTELLÀ

MEDI

TEATRE

DESCANS

DESCANS

DESCANS

DESCANS

CATALÀ

SCIENCE

CASTELLÀ

10.00 - 11.00

10.30 - 11.00
11.15 - 12.15

14.50 - 15.00 Entrada
15.00 - 16.00

16.00 - 16.15

Atenció
individualitzada.

DESCANS

16.15 - 17.15
Atenció
individualitzada.

MEDI

Sortida
Horaris de connexions en blau amb la classe.

28

Pla d’0rganització curs 2020-21 Vedruna Valls

ALTRES COSES A TENIR EN COMPTE
b.1. Funcionament en condicions de normalitat.
En aquesta situació l’activitat de l’escola es desenvoluparà de la manera ordinària funcionant tal com
el nostre Pla Anual i PGA determina incloent totes les millores apreses de l’anterior etapa de
confinament viscuda el curs 2019-20.
b.2. Funcionament en condicions d’aïllament o confinament parcial o total
b.2.1. Eines i procediments per a l'ensenyament a distància
El primer dia de classe, a partir de 1r de primària cada tutor confecciona una llista amb els
alumnes que no tenen wifi a casa o dispositiu. Aquesta llista es passa a l’ED perquè la vehiculin
a l’administració corresponent per poder garantir la disponibilitat de connexió a aquestes llars.
L’escola deixarà als alumnes que no tinguin possibilitat de tenir un dispositiu, un chromebook.
A les famílies de 1r i 2n de Cicle Inicial, se’ls hi ensenyaran eines digitals.
El professor/mestre de cada tutoria i/o matèria i de tots els cursos de primària tindrà a punt un
classroom. El funcionament d’aquest classroom i el codi d’activació es donarà als alumnes el
primer dia de classe i es comunicarà també per correu electrònic a les famílies.
Els professors/es mantindran al dia aquest classroom de manera que en cas d’aïllament o
confinament l’activació sigui immediata. Es procurarà que les matèries quedin garantides en la
programació del Classroom.
En cas d’aïllament temporal d’un o varis grups d’alumnes, els professors/es utilitzaran les hores
que tenien classe presencial en aquests grups per actualitzar el classroom. En aquest cas es
dóna permís als professors perquè ells mateixos puguin treballar, durant aquestes hores des de
l’escola o des de casa sempre i quan es puguin cobrir les suplències necessàries.
Les activitats d’ensenyament-aprenentatge independentment de si són presencials o no
presencials seran avaluables.
Sempre que es produeix un aïllament els alumnes que no tinguin dispositiu es mirarà de que
puguin prendre un ordinador per utilitzar-lo des de casa a partir de 3r de primària.
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b.2.2. Eines i procediments per a l’acompanyament tutorial
El primer dia de classe cada tutor/a facilitarà al seu grup d’alumnes una adreça electrònica
personal perquè aquests s’hi puguin adreçar sempre que ho considerin. El tutor/a atendrà en
un termini de 24-48h (per garantir la seva conciliació laboral i familiar) cada un d’aquests
correus. Aquest procediment s’explicarà a alumnes i famílies. En el cas que el tutor/a detecti
una necessitat social o emocional específica que ell no pugui resoldre, ho comunicarà a l’ED.
En el cas d’Infantil i primària, la voluntat és que cada tutor es posi al dia amb els alumnes de
repassos i accions que s’han de tenir present després de 6 mesos de no activitat a l’aula.

g. ALTRES CONSIDERACIONS

ORGANITZACIÓ DELS DOCENTS
.

◆ Organització dels docents especialistes: Hem reorganitzar la distribució dels /les mestres per
cicles, procurant tenir el mínim de mestres a cada grup estable.

ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS (no específics de grup)
Organització dels espais: la gestió dels espais també és un aspecte clau per no facilitar el contagi. Per
això hem assignat alguns espais a un sol grup de convivència, i /o utilitzant espais comuns durant un
dia per un sol grup, i/o netejant i desinfectant després del seu ús.
Altres estratègies previstes són:
◆ Hem renunciant a l’ús dels espais dels vestidors, sala Vedruna , aula de Llar 0 anys, la sala per
l’ús de l’alumnat de menjador perquè no es poden gestionar.
◆ Netejant, desinfectant i ventilar els espais després del seu ús, seguint un pla establert.

L’organització d’espais ens plasmen en el següent quadre resum:

Grup

Alumnes

Docents

Núm.

Estable

Espais
Altre

Aula

Altres

Passadís

Pati

WC
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P3

23

1

P3

Porxo i
passadís

llar

pati gran
sectoritzat
setmanalment

classe P3

P4

23

1

P4

Porxo

----

pati gran
sectoritzat
setmanalment

Classe de P4

P5

28

1

P5

Porxo i
sala blava

---

pati gran
sectoritzat
setmanalment

lavabo per a
persones amb
mobilitat reduïda

1r

24

1

3

1r

Plàstica

Prim

Hort

Pati gran
Wc nenes

2n

25

1

3

2n

Plàstica

Prim

a torn setmanal

Pati gran
Wc nens

3r

24

1

3

3r

Música

Prim

a torn setmanal

lavabo central de
primària

4t

28

1

3

4t

Música

de
música

a torn setmanal

lavabo de la dreta
de primària

5è

26

1

4

5è

Biblioteca

de
música

a torn setmanal

lavabos C superior

6è

26

1

4

6è

Biblioteca

de
música

a torn setmanal

lavabos C superior

Pla d’organització pel curs 2020-2021 aprovat pel Consell escola en data:
1a aprovació 23 de juliol de 2020
2a aprovació 27 octubre de 2020

Comunicat a l’AMPA, en data: 27 d’agost de 2020
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ANNEXES

ACTUALITZACIONS DEL “POC” DURANT
EL CURS I INFORMACIONS A LES
FAMÍLIES
CIRCULAR 12 DE SETEMBRE A LES FAMÍLIES.
BENVINGUTS AL CURS ESCOLAR 2020-2021 !

Benvolguts pares,
El proper dilluns els alumnes de parvulari i
primària comencen un nou curs. Un curs
excepcional i ple de reptes. El claustre i el
PAS, des de fa dies, treballem perquè estigui
tot a punt. Ho tenim tot preparat per tenir un
inici de curs segur i el màxim de confortable.
Estem il·lusionats i tenim moltes ganes de
tornar-vos a veure!
Tot seguit, us donem una
d’informacions que us cal conèixer:

sèrie

Entrades i sortides de l’escola
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-

-

-

Aquest curs, les famílies no podreu entrar a l’escola (a excepció dels pares de la Llar i P3 mentre duri
l’adaptació ).
Finalment l’Ajuntament ens ha permès tallar el carrer Joaquima de Vedruna durant l’horari d’entrar i sortir
de l’escola. Així doncs heu de tenir en compte, les famílies que veniu en cotxe, que de ¾ de 9 a ¼ de 10, de ¾
d’1 a ¼ de 2, de ¾ de 3 a ¼ de 4 i de ¾ de 5 a ¼ de 6h, no podreu passar per davant de l’escola.
Atenent la petició del Consell Escolar de l’escola, també s’han pintat ratlles de colors al terra del carrer i
vorera de l’entrada principal. Us ajudaran a guardar la distància de seguretat de 1,5m mentre us espereu.
Podrem continuar utilitzant la zona pintada groga de càrrega i descàrrega al carrer Carles Cardó (el carrer
de sota el col·legi). Els que hagueu de venir amb cotxe, sigueu conscients que NO ÉS UNA ZONA
D’APARCAMENT és ESTACIONAMENT momentani.
Sempre que sigui possible i per evitar aglomeracions recomanem venir a peu a l’escola.
Aquest curs, els nens i nenes no podran entrar a l’escola ni la bicicleta ni el patinet.

Documentació
-

Ell primer dia del curs es donarà als vostres fills/es de primària diferents documents que haureu de signar i
retornar a l’escola durant la primera setmana. (veure annex 1 a la circular)

L’horari de secretaria/porteria
Pels tràmits que necessiteu i que hagin de ser presencials (emprovar bates i xandalls si us fan falta, recollir
certificats, presentació de documentació de beques,...), l’horari serà de 9.15 a 12.30h i de 15.15 a 16.130h.
(Recordeu que hem d’entrar els alumnes amb control de temperatura i mans). Per tant, ABANS DE LES 9.15 NO
US PODREM ATENDRE. Per qualsevol petició/consulta de caire administratiu la podreu fer telefònicament al
977.600.452 o al correu de l’escola vedrunavalls@vedruna.cat

Altres
-

Durant el mes de setembre, i després de l’aprovació del Consell Escolar del centre, publicarem a la pàgina
web “El Pla d’organització de l’escola pel curs 2020-21” .
A l’octubre us enviarem i penjarem al web de l’escola el Pla General de Centre .
És important que us llegiu aquests documents .
Fins el 25 de setembre podeu apuntar als vostres fill/es a les activitats extraescolars en l’enllaç que us va
proporcionar l’AMPA per e-mail. Es recomana apuntar-se abans del 17 per poder valorar abans si es pot fer
grup per l’extraescolar.

Sanitat / escola:
Totes les novetats i actualitzacions dels protocols de Salut, us els farem arribar per correu, des de la plataforma
ClickEdu.
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ÚLTIMES INFORMACIONS (9 de setembre)
1.- MASCARETA
Tots els infants de 1r a 6è hauran de dur mascareta en tots els centres d’arreu del territori. També dins
l’aula.
“Per acord entre el Departament d’Educació i el Departament de Salut i a patir de les recomanacions sanitàries,
s’ha establert que el primer dia de curs, 14 de setembre, tots els infants a partir dels 6 anys hauran de dur
mascareta en tots els centres d’arreu del territori (també dins l’aula).
Atès que es tracta del començament de curs i l’alumnat encara no prové d’un grup estable, l’obligació de
mascareta s’allargarà durant les dues primeres setmanes de curs, per indicació de l’Agència de Salut Pública.
Passat aquest període, es revisarà l’obligatorietat a partir dels 6 anys, i es determinarà en funció del territori i
estat de la pandèmia.
Igual que en qualsevol entorn comunitari, l’ús de mascareta en els centres educatius és obligatori per a persones
adultes. Per als docents del primer i segon cicle d’educació infantil, la mascareta no serà exigible quan el seu ús, per
raó de l’activitat docent, pugui interferir greument en l’objectiu pedagògic.”
2.- SÍMPTOMES
Finalment, en consens amb la comunitat pediàtrica, Educació i Salut també han actualitzat la simptomatologia de
Covid-19 entre els infants.
El llistat de símptomes és:
● Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)
● Tos
● Dificultat per a respirar
● Mal de coll*
● Refredat nasal*
● Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
● Mal de panxa amb vòmits o diarrea
● Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)
* Atès que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només s’haurien
de considerar símptomes potencials de Covid-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de
símptomes.
3.- REUNIONS
Mesura sobre la realització de reunions entre el centre i les famílies –que no poden ser presencials- o les reunions
dels claustres d’escoles i instituts – telemàtiques i només presencials de forma excepcional, en grups inferiors a 10
persones-.
4.- CRIBRATGE POBLACIONAL
També s’ha aprovat el cribratge poblacional utilitzant les escoles i instituts des de la tercera setmana de setembre
segons indicacions de vigilància epidemiològica i prioritzant les escoles on hi hagi casos.
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Recordem que hem d’anar tots plegats en l’observació d’aquests símptomes, per això us
demanem que si el vostre fill/filla no ve a l’escola per algun motiu, ja sigui sanitari,
administratiu, de viatge, etc, ho comuniqueu mitjançant l’agenda, correu o per telèfon.
Si aquests símptomes es detecten a l’escola, us trucarem perquè els vingueu a buscar i us
dirigiu al CAP a fer la consulta mèdica.

Esperem i desitgem que aquest curs, malgrat les
circumstàncies, sigui el més normal possible i puguem
continuar fent la nostra tasca educativa.
Salut a tots!
Equip directiu

Valls, 12 de setembre de 2020

Annex 1

35

Pla d’0rganització curs 2020-21 Vedruna Valls

36

Pla d’0rganització curs 2020-21 Vedruna Valls

CIRCULAR 18 DE SETEMBRE A LES FAMÍLIES.
Noves instruccions COVID (18 de setembre de 2020)
En la situació actual de la pandèmia, Sanitat i Educació intenten tallar la transmissió el més aviat possible en el
cas que a la classe/escola es produís algun cas de Coronavirus. El Departament d’Educació ens ha fet arribar un
document per a les famílies que cal signar. Us demanem que el llegiu bé i el porteu signat dilluns al tutor/a.
Segurament ho haureu sentit als mitjans de comunicació, i fa referència a que Salut pugui fer les proves PCR al
grup classe a la mateixa escola per tal d’evitar desplaçaments al CAP.
En donarem còpia l/la vostre/a fill/a en paper aquesta tarda però us l’adjuntem en el correu per si el voleu llegir
abans.
Moltes gràcies per seguir col·laborant!
Equip directiu

Valls, 18 de setembre de 2020

CIRCULAR 25 DE SETEMBRE A LES FAMÍLIES.
INFORMACIONS ACTUALITZADES SOBRE LA GESTIÓ DEL COVID A L’ESCOLA CURS
2020-2021 !
DATA : 24/09/2020
Benvolguts pares i mares,
Aquesta circular és la primerA després de la de principi de curs, on us adrecem les informacions rebudes des del
Gestor Covid de SALUT, del Departament d’Educació, i dels Serveis Epidemiològics de Tarragona.
L’escola setmanalment rep instruccions del Departament d’Educació i del Servei de Salut del CAP.
Tot seguit, us les escrivim:
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ACLARIMENTS PER A LA GESTIÓ DE CASOS COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS
-

A) Amb relació a un cas sospitós

Tal com descriu el “Protocol de gestió de casos als centres educatius”, i que està en contínua
revisió:
1. Un cas sospitós (aquell que té simptomatologia i a qui se li ha demanat una PCR) ha de fer aïllament
domiciliari, mentre està a l’espera del resultat de la prova. També han de quedar-se a casa els germans escolars
o convivents que treballin en un centre educatiu.
-

2. Els germans escolars o convivents que treballin en un centre educatiu d’un cas sospitós: (aquell que té
simptomatologia i a qui se li ha demanat una PCR), han de quedar-se a casa.
3. Es consideren contactes estrets d’un cas positiu aquelles persones que formen part d’un grup de convivència
estable (GCE)
-

B) Amb relació als contactes estrets del grup de convivència estable
1. No han de fer confinament preventiu els contactes estrets del grup de convivència estable (GCE) mentre el
cas sospitós estigui a l’espera del resultat de la prova.
2. Fora d’aquest grup, caldria que es donés un contacte sense mascareta, durant més de 15 minuts i a menys de
dos metres de distància. Per Tant, el professorat o altres professionals que no són els tutors o tutores del grup
(i per tant, no pertanyen al GCE), no es consideraran contacte estret sempre que s’hagin mantingut les mesures
de protecció recomanades.

ACTUACIONS CENTRE EDUCATIU DAVANT D’UN CAS POSITIU EN UN GRUP DE
CONVIVÈNCIA ESTABLE (CGE)
En el marc de la cerca activa de casos, i tal com marca el protocol de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, cal
fer una prova PCR a tots els contactes estrets dels casos positius.
Per facilitar la recollida de mostres en l’àmbit educatiu, per evitar que cada família hagi de demanar hora per
fer la prova i per evitar la sobrecàrrega dels centres d’atenció primària, sempre que sigui possible, una unitat
mòbil es desplaçarà a l’escola a fer aquestes proves:

Si la confirmació del cas positiu és durant l’horari escolar
-

GCE ha de romandre al centre educatiu fins acabar la jornada lectiva amb normalitat sempre mantenint
les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable.
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-

Un cop finalitzada la jornada lectiva, els i les alumnes del GCE i els altres possibles contactes estrets del
cas positiu, han de retornar directament (sense extraescolars) als respectius domicilis per iniciar la
quarantena.
Si no s’hagués pogut fer la presa de mostres per part de la unitat mòbil aquell dia, s’indicarà com fer la PCR als
alumnes.

Si la confirmació del cas positiu es produeix fora de l’horari escolar
La resta de membres del GCE han d’anar al centre educatiu en la jornada lectiva per:
- organitzar la realització de la PCR als contactes estrets
- rebre les instruccions necessàries per tal de seguir l’activitat lectiva durant la quarantena.
- Si la PCR no es pogués fer al centre educatiu, s’avisaria on es farà quan el centre en tingui coneixement per
part de Salut.
- Abans i després de fer la prova PCR, els i les alumnes no podran fer altres activitats fora del centre educatiu.
-

Si la confirmació del cas positiu es produeix en les hores prèvies a l’inici de la jornada
lectiva

-els membres del GCE podran iniciar la jornada a l'espera de la realització de la prova PCR al centre, sempre
mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable.
- En cas que la confirmació es produeixi en cap de setmana La direcció del centre educatiu ha de comunicar a les famílies dels contactes estrets on es faran les proves PCR i
totes les indicacions per fer la quarantena, que ha de començar el mateix cap de setmana.
Cal indicar, a l’alumnat, l’hora a la qual han d’acudir al centre educatiu el següent dilluns amb les dues finalitats
del punt anterior. Si la PCR no es fes al centre educatiu, sinó que es fes a un punt centralitzat, també cal indicarho.

Cal tenir present que, per recollir mostres de PCR als centres educatius, s’utilitzen tècniques de frotis nasal
menys molestes que les del frotis nasofaringi, que són més agressives. El frotis nasal és una tècnica molt senzilla
que només requereix posar un bastonet a l’interior de les fosses nasals, a uns 2 cm de l’entrada. No es recomana
que els pares i mares entrin a les escoles per acompanyar els infants quan se’ls fa la prova, perquè trencaria
totes les sectoritzacions que s’han fet als centres. Es tracta d’una prova molt menys dolorosa que posar una
vacuna.
També, com que gran part dels contagis es produeixen en l’àmbit familiar es recomana, excepte en casos
excepcionals, que els pares no acompanyin als seus nens durant la presa de mostres, per tal de no augmentar
l’exposició si algú és positiu.
Aquesta és la recomanació de Salut/Educació, però a la nostra escola farem el possible, igual que el dimarts
passat, perquè un/a pare/mare, si ho desitja, pugui acompanyar el seu fill/a a l’escola quan es facin les PCR,
(sempre s’informarà abans a les famílies quan es faran les PCRs a l’escola)
Un resultat negatiu de la PCR d’un contacte estret no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant
tots els dies establerts. Amb una primera PCR se sap que la persona en aquell moment no té la malaltia, però
aquesta es pot desenvolupar més tard, mentre dura el període d’incubació del virus: per això és tan important
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fer bé la quarantena. Durant tot aquest període no es pot fer cap mena d’activitat fora del domicili, ni rebre
visites de persones no convivents.
Els casos que han passat la malaltia en els darrers 6 mesos (amb PCR confirmada o serologia IgG), no han de fer
quarantenes.

Està previst que properament es publiquin canvis en els temps de les quarentenes i aïllaments per part de
Salut.
Respecte el grup confinat de 2n de primària de l’escola, informarem a les famílies la data que haurà de tornar
el grup d’alumnes a l’escola, quan ho comuniqui el Referent Covid de l’escola i/o el Servei epidemiològic de
Tarragona a la direcció del centre.

ALTRES INFORMACIONS/i FAQS:
-

El termòmetre a distància a les entrades de l’escola: consultes científiques diuen que el termòmetre NO
EMET INFRAROJOS, és CAPTADOR D’ENERGIA que surt del front. El llum làser és tipus 1 i que es pot
utilitzar, perfectament, en el front. Els làsers tipus 3, 4 serien perjudicials.

-

A la porta, davant un primer positiu de febre més de 37’5º esperarem uns 10 minuts a un lloc ventilat
i farem un segon checking per confirmar la temperatura.

-

Parvulari, depenent de les valoracions de les tutores, a les tardes, prendran la temperatura a la porta o
a la mateixa classe de cada grup estable.

-

A partir de la setmana vinent els grups estables poden estar sense mascareta? No. Avisaran per territoris
quan es podrà anar a sense mascareta.

-

He d’informar a l’escola si al meu fill /filla no es troba bé i no anirà a l’escola? Si, heu de fer un correu
al tutor/a o trucar per telèfon, informant del perquè no vindrà al centre. Si més endavant, mentre s’està
a casa, el CAP, Hospital o mútua decideix fer-li al nen/a una PCR, també s’ha de comunicar a l’escola.

-

El germà gran/petit del meu fill en quarentena, que va a l’escola en un altre curs, quan pot tornar després
que li hagin fet el PCR al fill en quarentena? S’ha d’esperar el resultat negatiu que se’ls enviarà per La
Meva Salut perquè el germà gran/petit pugui tornar a l’escola (normalment entre 24 o 48h després de
la prova). No cal aportar cap documentació a l’escola. Només comunicar per correu al tutor/tutora que
ha estat negatiu.

Esperem que aquestes informacions us siguin d’utilitat, i si teniu dubtes o consultes podeu dirigir-vos al correu
del tutor/a i també a la directora per la plataforma Click Edu.
Moltes gràcies
Equip directiu
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Valls, 25 de setembre de 2020

CIRCULAR 28 DE SETEMBRE A LES FAMÍLIES de 2n.
Bon dia famílies de 2n,
Us informem que els Serveis epidemiològics de Tarragona ens han comunicat que a partir d'aquesta
tarda, els alumnes de 2n ja poden tornar a l'escola a fer classes presencials.
Com ja sabeu, el protocol sobre la gestió de la pandèmia en les escoles varia cada setmana, i els
dies d'aillament han passat de 14 a 10 dies des de l'últim contacte amb el cas positiu.
Salutacions,

Montse Anguela

CIRCULAR 19 D’OCTUBRE A LES FAMÍLIES.
INFORMACIONS ACTUALITZADES SOBRE LA GESTIÓ DEL COVID A L’ESCOLA CURS
2020-2021.
DATA : 19/10/2020
Benvolgudes famílies,
Us adrecem les informacions rebudes des del Gestor Covid de SALUT, del Departament d’Educació, i dels
Serveis Epidemiològics de Tarragona.
L’escola setmanalment rep instruccions/informacions del Departament d’Educació i del Servei de Salut segons
l’evolució de la pandèmia..
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ACTUALITZACIONS DE LA GESTIÓ DE CASOS COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS
LES QUARANTENES PASSEN A SER DE 10 DIES
Les quarantenes per als contactes estrets i per als grups de convivència estables passen de 14 a 10 dies per a
tota la població de Catalunya. Així ho estableix el nou “Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel
nou coronavirus SARS-CoV-2”, actualitzat pel Departament de Salut.
Aquest canvi també tindrà incidència en l’àmbit escolar. Així, les quarantenes que tinguin lloc als centres
educatius seran ja per un període de 10 dies. L’autoritat sanitària és la que marcarà l’inici de l'aïllament
/quarentena al cas positiu i/o al grup de convivència estable.
Tot i el canvi de dies de quarantena, el document de les autoritzacions per al procediment de gestió de casos i
contactes de la Covid que han signat les famílies, continuen sent vàlides.
No obstant això, es recomana de manera general a tots els col·lectius, mantenir una prudència especial entre
els dies 10 i 14, minimitzant els contactes estrets en la mesura del possible i, si apareix simptomatologia en
aquests dies, auto-confinament immediat i consulta per a valoració clínica i de realització de prova diagnòstica.
ALTRES CANVIS EN LES QUARANTENES
Les persones que han passat la malaltia en els darrers 3 mesos (amb PCR confirmada o serologia IgG), no han de
fer quarantenes. En casos excepcionals i amb símptomes COVID el serveis mèdics decidiran tornar a passar una
PCR.

ACTUACIONS CENTRE EDUCATIU DAVANT D’UN CAS POSITIU EN UN GRUP DE
CONVIVÈNCIA ESTABLE (GCE)
Recordem :
Amb relació als contactes estrets del grup de convivència estable
1. No han de fer confinament preventiu els contactes estrets del grup de convivència estable (GCE) mentre el
cas sospitós estigui a l’espera del resultat de la prova.
2. Fora d’aquest grup, caldria que es donés un contacte sense mascareta, durant més de 15 minuts i a menys de
dos metres de distància. Per Tant, el professorat o altres professionals que no són els tutors o tutores del grup
(i per tant, no pertanyen al GCE), no es consideraran contacte estret sempre que s’hagin mantingut les mesures
de protecció recomanades.

42

Pla d’0rganització curs 2020-21 Vedruna Valls

ALTRES INFORMACIONS/i FAQS:

-

A partir del divendres 16 d’octubre fins el 30 d’octubre, cap persona que no sigui d’un grup estable de
convivència, mestres especialistes o personal autoritzat per la direcció no podrà entrar al centre ni tenir
cap contacte amb els grups estables de convivència. Exceptuant els monitors/es d’extraescolars,
personal de l’EAP, de menjador,...).

-

Aquest mes d’octubre, després de l’aprovació del Consell Escolar del centre, publicarem a la plataforma
de l’escola el Pla d’organització del centre del curs 2020-21 en el marc de la pandèmia (POC) i el Pla
General Anual (PGA), perquè tingueu tota la informació necessària sobre el curs 2020-21.

-

Tal com diu el Pla d’organització del centre del curs 2020-21 en el marc de la pandèmia (POC) : Els
alumnes que arribin tard hauran d’esperar-se al final de l’entrada de tots els grups. Els alumnes que
entren per l’Església, si arriben tard i es troben la porta tancada, hauran d’entrar per la porta principal,
al final de tots els grups.

-

L´us de la mascareta és obligatori. Com diu en el POC : “durant les dues primeres setmanes i fins que
no es digui el contrari, serà obligatori per tot el personal l’ús de la mascareta. Pels docents de 1r i 2n
cicle d’Educació Infantil, no serà exigible quan el seu ús pugui interferir greument en l’objectiu
pedagògic.” Els professors/es sempre duen la mascareta, excepte en el cas de les mestres d’Educació
Infantil que, guardant la distància de seguretat, se la treuen en casos excepcionals per poder treballar
a classe.

-

He d’informar a l’escola si al meu fill /filla no es troba bé i no anirà a l’escola? Si, heu de fer un correu
al tutor/a o trucar per telèfon, informant del perquè no vindrà al centre. Si més endavant, mentre s’està
a casa, el CAP, Hospital o mútua decideix fer-li al nen/a una PCR, també s’ha de comunicar a l’escola.
(Vegeu declaració responsable signada per les famílies a principì de curs).

Esperem que aquestes informacions us siguin d’utilitat, i si teniu dubtes o consultes podeu dirigir-vos al correu
del tutor/a i també a la directora per la plataforma Click Edu.
Moltes gràcies
Equip directiu

Valls, 19 d’octubre de 2020
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