PLA D’ORGANITZACIÓ CURS 2021-2022
Donades les circumstàncies que actualment ens afecten degut a la pandèmia , elaborem
aquest pla organitzatiu i pedagògic pel curs 2021-22.

VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA
Es proposa la col·laboració de tots els integrants de la Comunitat Educativa, per
aconseguir que l’espai sigui segur i confortable.
Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la
traçabilitat de casos i contactes , per afavorir la presencialitat sense renunciar a la
seguretat.

REQUISIT PER ACCEDIR AL CENTRE
Els infants i les persones treballadores de les llars d’infants només poden assistir al
centre educatiu si compleix les següents condicions:
-Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. El mal de coll
i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals i només s’haurien de
considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres
manifestacions de la llista.
- Abans de venir a l’escola, cal que la família prengui la temperatura a l’infant
(temperatura inferior o igual a 37,5º sense haver pres antipirètics )
- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible
en els 10 dies anteriors.
-Calendari de vacunes actualitzat.
-En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es
valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic
de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar.

- Les famílies o persones tutores presentaran el primer dia de retorn al centre educatiu
una declaració responsable.
NO ES POT ANAR A L’ESCOLA SI L’INFANT O LA PERSONA ADULTA
PRESENTA ALGUNA D’AQUESTES SITUACIONS:
. Es troba en aïllament perquè ha estat positiu .
. Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
. Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19
. Es troba en període de quarantena domiciliaria per ser contacte estret d’una persona
diagnosticada de COVID-19

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES
ALUMNAT: La nostra escola està formada per un sol grup estable de 14 alumnes a l’inici
de curs, agrupats en un únic espai, formant un grup heterogeni i mantenint els criteris
d’inclusió. Les edats compreses d’aquest alumnat seran de 0 a 3 anys.
PERSONAL DOCENT: 2 educadores, ( mestra-directora, i TEI tutora).
Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la
contenció de la infecció per SARS-CoV-2 ,es tracta, per tant, d’un grup amb una relació
propera i molt quotidiana. Això permet que no sigui necessari requerir la distància
física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície
equivalent de seguretat de 2,5 m 2 ), ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de
convivència estables.

ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I LES SORTIDES
Les famílies, durant el procés d’adaptació, poden acompanyar als infants a l’aula.
Es permetrà entrar un acompanyant per alumne/a i de forma esglaonada, a partir de les
8h fins a les 10h.

PROCEDIMENT D’ENTRADA:
-

L’acompanyant accedirà al centre amb mascareta i es fregarà els peus a les
catifes de desinfecció . L’escola facilitarà el gel hidroalcohòlic per la desinfecció
de mans per l’adult i els infants.

-

No es permet introduir cotxet, motos, bicicletes...

PROCEDIMENT DE SORTIDA:
-

Per facilitar la sortida esglaonada, es permetrà venir a recollir els infants a partir
de les 12,50h fins a les 13,10h pel dematí. A la tarda de les 17:40h fins a les 18h.

-

Les famílies s’esperaran a l’exterior del recinte.

ORGANITZACIÓ D’ESPAIS
Atès que disposem d’un sol grup estable, l’organització serà la següent:
-

espai interior: aula polivalent (amb possibilitats de separació per diferents
activitats) .

-

Espai exterior: pati ampli que garanteix la normativa de seguretat.

-

Espai d’alletament matern: el centre disposa d’un espai habilitat per tal d’evitar
el contacte amb la resta d’infants. Cal accedir al centre amb les mesures de
protecció adequades.

Aprofitarem els horaris d’esbarjo per la ventilació de l’espai interior.

RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA
Per mantenir les mesures de seguretat, s’intentarà fer amb format telemàtic sempre que
sigui possible.
A l’hora de comunicar-nos amb les famílies, així com la reunió informativa d’inici de curs,
si no és possible realitzar-la de forma presencial , es farà telemàticament.
Les reunions individuals i seguiments amb les famílies es realitzaran de forma presencial
i amb cita prèvia.

SERVEI DE MENJADOR
En cas que hi hagi alumnat, es farà mantenint la distància de seguretat en un mateix
torn.
El personal docent ens farem càrrec de la neteja i desinfecció de les zones i materials
que sigui convenient de netejar després de cada ús, (canviador, inodor, taules, material
de joc....).
Les professores es posaran guants individuals i vetllarà en tot moment per la higiene
íntima dels alumnes.

Superficies
d’ús freqüent
de mans
Lleixes i
prestatges a
l’abast dels
infants
Materials de
jocs
Joguines de
plàstic o fusta
envernissada
Joguines de
roba
Superficies de
contacte amb
aliments
Plats, gots,
coberts..
Taules i trones

Abans de
cada ús

Després de
cada ús

Diàriament

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
x

x

x

Taulells
Utensilis de
cuina
Taules per a
usos diversos

x
x

x

x

canviadors

x

orinals

x

Rentamans

x

x

Inodors

x

x

Ventilació
d’espais

setmanalment

x

X
Càrrec de la
família

Roba de llits
Grapadores i
utensilis
d’oficina
Ampolles
d’aigua
Ordinador,
teclat, ratolí,
impressora..
Telèfons i
comandaments
a distància
terra
Cubells
brossa,
bolquers..
Manetes, poms
de portes i
finestres
Baranes,
passamans
d’escala...
Superfícies de
taulells i
prestatges
Cadires i
taules
Aixetes,
piques,
inodors...
Tancadors de
llums, alarma..
Miralls

x
Individual,
d’un sol ús,
a càrrec de
la família
x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

vidres
vestíbul
Escales
interiors
Escales
exteriors

x
x
x
x

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com
la dels equips educatius.
Es rentaran les mans:
•

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu

•

Abans i després dels àpats

•

Abans i després d’anar al WC o d’acompanyar als infants.

•

Després de tossir, mocar-se o d’esternudar.

•

Abans i després de mocar un infant.

•

Els adults com a mínim una vegada cada dues hores.

•

Perquè aquest rentat de mans sigui més amè utilitzarem recursos musicals.

S’utilitzaran mocadors i tovallons de paper d’un sol ús.
Xumets i els biberons s’hauran de guardar dins d’estoigs o bossetes de plàstic
individuals. En el cas que hagin estat utilitzats, es retornaran a les famílies diàriament
per a la seva neteja i desinfecció. Es recomana que les famílies els esterilitzin després
de cada ús.
L’escola estarà dotada de termòmetre frontal sense contacte. En qualsevol moment
de la jornada, les educadores podran prendre la temperatura quan es tinguin dubtes
de no ser la normalitzada, màxim 37,5º

PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’UN POSSIBLE COVID
En cas de detectar una sospita s’avisarà la família i als serveis Territorials d’Educació
i de Salut Pública a més d’activar el TRAÇACOVID, i caldrà:
•

Aïllar l’infant en un espai d’ús individual ben ventilat

•

L’acompanyant requerirà un EPI per a l’atenció d’un cas sospitós

•

Si es presenta símptomes de gravetat, cal trucar al 061

•

La directora establirà contacte immediat amb la família per que el vingui a
buscar i recomanarà que avisin al CAP

•

Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais on hagi estat l’alumne

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat
presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració sobre el terreny per part
de l’autoritat sanitària. En l’espera del resultat de la prova PCR, es mantindrà el centre
obert amb normalitat.
A la nostra llar que és un grup de convivència estable, un cas positiu plantejaria la
quarantena de tot l’alumnat , durant 10 dies amb vigilància d’aparició de nous casos.
Les educadores, que tinguin la pauta de vacunació complerta, continuaran treballant
al centre.
Es farà un test PCR a tots els membres del grup . Estan exemptes de fer quarantena
els que ja han tingut infecció de COVID-19 els sis mesos anteriors.
Es mantindrà un vincle amb l’atenció primària mitjançant el Referent COVID Escolar.

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN SITUACIÓ DE PANDÈMIA
Degut a la situació en concret de la nostra escola, que disposa d’un únic grup estable,
en situació de confinament hi haurà d’haver un tancament del centre, per tant no es
donarà el cas d’un confinament parcial.
En cas de tancament del centre per quarantena, es mantindrà amb les famílies el
contacte mitjançant les eines multimèdia, com a mesura de seguiment dels infants,
suport familiar i per mantenir el contacte amb el grup classe i evitar el trencament de
la relació amb els companys i professores, a l’espera d’una determinació de
l’Ajuntament en vers l’escola.
S’utilitzarà aquest mateix sistema, per oferir de forma diària diferents propostes a les
famílies d’activitats, recursos educatius, musicals, artístics, descobertes, contes ,
titelles...

SEGUIMENT DEL PLA
Es farà una valoració d’aquest pla i una possible proposta de millora de forma trimestral
o bé quan sigui necessari.

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES
A continuació adjuntem un annex.1 d’una llista de comprovació de símptomes que la
família ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre signe. En cas que l
situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres
mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.

ANNEX 1
Si el vostre fill o filla no es troba bé, marqueu amb una creu quins d’aquests símptomes
presenta:
o
o
o
o
o

Febre o febrícula (màxim 37,5º)
Tos
Dificultat per respirar
Refredat nasal
Mal de coll

o Fatiga, dolors musculars
i/o mal de cap
o Mal de panxa amb vòmits
o diarrea

Si a casa hi ha alguna persona (pares, padrins o germans) que NO es troba bé, marqueu
amb una creu quins d’aquests símptomes presenta:
o
o
o
o
o

Febre o febrícula (màxim 37,5º)
Tos
Dificultat per respirar
Congestió nasal
Mal de coll

o
o
o
o
o

Mal de panxa
vòmits
diarrea
malestar
dolor muscular

Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’escola i que us poseu
en contacte amb el responsable per comunicar-ho.
També cal trucar al pediatra o al 061 si no són hores de visita.

