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Aquest Pla podrà ser modificat segons les instruccions de la Conselleria de Salut i
d’Educació, Universitat i Recerca.
Per accedir al centre caldrà:
-

Dur un registre de les persones que accedeixen al recinte escolar

-

Dur la mascareta posada els majors de 6 anys per accedir i circular pel recinte escolar

-

Rentar-se les mans amb el gel desinfectant

Codi del centre: 07013577
Direcció: Carrer Corona, 14-16,
07800 Eivissa, Illes Balears
Telèfon: 971.31.29.44
Correu electrònic. ceipsajoveria@educaib.eu
pàgina web: https://ceipsajoveria.com/
Eivissa, 24 de juliol de 2020
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1. FINALITATS I OBJECTIUS DEL PLA
Aquest protocol estableix les directrius en relació amb les mesures de prevenció i higiene enfront del
SARS-CoV-2 per als centres educatius en el curs 2020-2021, sense perjudici del que es pugui disposar
en normativa concernent a la matèria.
Inclou instruccions d’organització i funcionament per al centre.
Objectius:
-

Crear entorns escolars saludables i els més segurs possibles, tant físicament com
emocionalment, mitjançant mesures de promoció de la salut, prevenció i protecció
adaptades a cada etapa educativa.

-

Possibilitar la detecció precoç de casos i gestió adequada dels mateixos a través de protocols
d’actuació clars i de coordinació dels agents implicats

-

Incidir en el treball organitzatiu i la coordinació pedagògica per preparar el curs.

2. POSSIBLES ESCENARIS
CRITERIS GENERALS
-

Ús de la mascareta quan s'entra al recinte escolar i quan es desplacen per l’escola fora del
seu grup estable, els alumnes majors de 6 anys., i qualsevol persona que accedeix al recinte
escolar.

-

Rentar-se les mans amb aigua i sabó i desinfectar-se amb el gel o solució hidroalcohòlica de
manera sovint.

-

Horaris d’entrades i sortides: Organització horària per grups per tal de garantir la flexibilitat
de 30’ per les entrades i sortides.

-

Accés al centre: s’habilitaran els accessos laterals del c/ Professora Llanos Lozano per les
entrades dels grups d’infantil i 2n cicle de primària i l’accés pel carrer Corona serà pels grups
del 1r cicle.

-

Escola matinera: Es garantirà que els alumnes sols es relacioni amb els companys del seu
grup de convivència estable, i amb una separació d'un metre i mig d’altres grups estables.
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En cas de no poder garantir la separació els alumnes majors de 6 anys hauran de dur la
mascareta posada.
-

Menjador: Es garantirà que els alumnes del mateix grup de convivència estable comparteixi
la mateixa taula, mantenint entre grup i grup la distància de seguretat d’un metre i mig.
Això implicarà una organització per part de l’empresa d’augment de torns en funció del
nombre d’alumnes usuaris.

-

Aules d’usos múltiples: S’establiran torns per fer ús d’aquests espais per tal de garantir la
neteja i desinfecció després de cada ús. A cada espai es retolarà el nombre màxim de
persones per dur un control d’aforament i es posarà l'horari de les diferents neteges i
desinfeccions.

-

Accès espai APIMA: S'accedirà per l'entrada de c/ Corona, no cal accedir dins el recinte
escolar. Es retolarà l'aforament permès. Es garantirà que en accedir a aquest espai es
respectin les mesures establertes al Pla.

POSSIBLES ESCENARIS
Escenari A: Normalitat
●

Classes presencials per tot l’alumnat

●

Seguint les mesures i protocol de prevenció, protecció i higiene enfront de la
COVID-19 adaptades als centres del segon cicle d’infantil i primària

●

Grups de convivència estable a tots els nivells educatius

●

Ràtios legalment establertes entre 20 i 25 alumnes a la majoria de grups

●

Reducció de ràtios, desdoblant els grups dels nivells de 1r, 5è i 6è de
primària (dos grups de 17 i un grup de 16)

Escenari B: Mesures restrictives
●

Reducció de ràtios a 20 alumnes /grup

●

Grups heterogenis (alumnes de diferents edats) o desdoblament de grups.
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Reducció de ràtios, desdoblant els grups dels nivells de 3 anys, reduint a un
grup de 13 i dos de 14 alumnes, els grups de 5è i 6è, amb ràtios de 16 i 17

●

Redistribució d’alumnes i espais: de cada 4 grups, fer-ne 5 grups, creant
grups heterogenis d’edat, 4 anys i 5 anys, 1r i 2n, i 3r i 4t de primària

Tant a l'escenari A i B:
▪

Registre d’accés al centre:
En aquests moments és de vital importància dur un registre diari de les persones que
accedeixen al recinte escolar.
▪ Els/les tutors/es duran un control diari de l’assistència de l’alumnat a través del

Gestib.
▪

El professorat introduirà el marcatge de la seva assistència a través del
Gestib, tal com es va aprovar en claustre el curs 19-20.
▪

El conserge o la direcció del centre duran el control del registre d’accés

d’altres persones al centre, a través d’un llibre de visites, on s’anotarà el nom i
llinatges de tota persona que per diferents motius accedeixin a l’escola.
(reunions, tutories, professionals tècnics...,)
▪

Criteris d'agrupació d'alumnes:
-

Reduir les ràtios i permetre una atenció més individualitzada cap als
alumnes de 1r, amb el canvi d'etapa que suposa.

-

Reduir les ràtios als grups de 5è i 6è per tal de garantir el benestar
emocional i de salut permeten que formin grups de convivència estable
i que no hagin de dur la mascareta mentre estan a la classe.

-

Reduir les ràtios també permet i garanteix major separació entre
l'alumnat i augmentar els metres quadrats de moviment per l'espai aula.

-

Reduir les ràtios a 5è i 6è permet continuar amb l'adaptació del
projecte pedagògic a aquests grups
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Grups heterogenis. Creació de grups on tothom pugui aprendre de
tothom, enriquint-se de les fortaleses i les necessitats pròpies i dels
altres. Grups formats per l'alumnat de cada nivell.

-

Equitat dels grups: Garantir que a cada grup hi hagi un equilibri de
boixos/es, alumnat d'altres països de procedència, alumnat catalans i
castellans parlant...

-

Mantenir, sempre que es pugui, amistats positives: A l’aula ens trobem
que hi ha relacions que afavoreixen el desenvolupament de les
potencialitats d’ambdós o ambdues alumnes. Per tant, per mantenir
aquests moments, algunes relacions es mantindran.

-

Millorar les relacions d'alguns alumnes en relació amb el grup de
convivència del que formi part: La creació de grups heterogenis ens
permetrà trencar amb algunes relacions d'alumnes que junts, mostren
dificultats de relació.

Escenari C: Confinament
●

Suspensió de l’activitat lectiva presencial

●

Ensenyament a distància

●

Es facilitarà a tot l’alumnat i professorat l’adreça de correu electrònic del
domini de ceipsajoveria.com

●

Unificar l’ús d’una plataforma educativa: als grups d’infantil es treballarà a
través dels Blogs de les aules i als grups de primària a través del Classroom
de cada aula.

●

Unificar sistema de comunicació amb les famílies a través del Gestib.

●

Unificar sistema de comunicació amb els alumnes a través del correu del
domini ceipsajoveria.com

●

Establir un calendari setmanal de reunions de videoconferència amb el grupclasse, mínim dues a la setmana.
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Establir un calendari setmanal del mestre-tutor/a amb petits grups
d'alumnes per tal d'afavorir el seu seguiment i la tasca de tutoria, mínim una
per a cada petit grup

●

Establir un calendari setmanal tutors i equip de suport amb l’alumnat més
vulnerable o amb més necessitats, mínim una per a cada petit grup,

●

Des de l'equip directiu, impulsar accions per continuar la tasca tutorial amb
els alumnes

●

Planificar reunions de coordinació docent i claustres.

●

En CCP, establir uns acords pedagògics comuns quant a metodologia i per la
planificació de les tasques dels alumnes. Amb un caire globalitzador,
competencial i relacionat amb les necessitats i interessos dels alumnes.

●

Des de l'equip directiu impulsar accions per fer un seguiment emocional de
l’alumnat.

●

Des de direcció coordinar accions per fer un seguiment de la participació
dels alumnes en les activitats proposades.

●

Des de direcció realitzar les gestions per pal·liar les situacions més
vulnerables o de dotació de recursos o dispositius.

●

Des de direcció coordinar accions per fer un seguiment de les planificacions i
tasques desenvolupades pel professorat.

●

Des de direcció establir un horari d’atenció a l’alumnat, professorat i
famílies.

Habilitació dels recursos personals:
●

La cap d’estudis establirà els mestres que seran els encarregats de
fer el seguiment de les tasques i de la funció tutorial de cada grup
d’alumnes.

3. PLANIFICACIÓ MESURES DE PREVENCIÓ, PROTECCIÓ I HIGIENE
3.1. MESURES DE PREVENCIÓ ALS DIFERENTS ESPAIS
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Mesures de neteja, desinfecció i ventilació.
o

Canvis en l’entorn laboral del centre:
▪

Espais on pugui haver-hi material d’ús compartit com fotocopiadores,
ordinadors, enquadernadores, micro ones, cafeteres, gelera: S’haurà de fer
la desinfecció abans i després d’utilitzar.

▪

Tots aquests espais d’ús comú i amb material d’ús compartit hi haurà el
material necessari per a la seva desinfecció. També hi haurà papereres amb
tapa i pedal per poder dipositar el material no reutilitzable

▪

Ventilació aules i espais:
▪

Responsables: cada mestre/a o tutor/a que hagi de fer ús d’aquell
espai.

▪

Es ventilaran un mínim de 5 minuts abans de l’inici de la jornada.

▪

Entre canvi de classes o diferents moments, com l’entrada d’un
especialista a l’aula o després del moment de temps exterior del
grup.

▪
▪

Després de cada ús de l’espai abans de l’entrada d’un altre grup.

Climatització i sistemes de ventilació:
▪

Es mantindrà una temperatura entre 23-26 °C i el conserge serà
l’encarregat de revisar-ho i fer el manteniment.

▪

Les finestres de les aules i espais, sempre que la climatologia ho
permeti, estaran obertes

▪

Neteja i desinfecció dels banys: Es farà un horari a l’inici de curs en funció de
la dotació de personal de neteja per tal de garantir la neteja i desinfecció de
manera freqüent.

▪

Neteja i desinfecció aules o espais d’ús compartit per grups d’alumnes: en
acabar el mestre/a responsable avisarà a un membre de l’equip directiu, qui
avisarà al personal de neteja per fer la desinfecció del possible material, com
8
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les peces de psico o material d’educació física. En acabar, i amb un marge de
30’ entre un grup i un altre, el membre de l’equip directiu avisarà a
l’especialista o mestre responsable perquè ja pugui fer-ne ús amb el pròxim
grup.
▪

Mesures per tal d’evitar el contacte de les superfícies més freqüents com:
▪

Portes: estaran sempre obertes.

▪

Passa mans de les escales: es posaran cartells informatius i
s’explicarà als alumnes evitar tocar.

▪

Taules i mobles: es desinfectaran després del seu ús.

▪

Telèfon: se centralitzarà l’ús del telèfon al mínim de persones,
procedint a la desinfecció abans i després del seu ús.

▪

Neteja i desinfecció quan hi hagi un cas sospitós de COVID-19:
▪

Una vegada la persona ja és fora del centre
▪

Tancar la porta de l’espai que ocupava

▪

Ventilar-ho

▪

Al cap d’una hora es pot netejar i desinfectar.

▪

El personal de neteja, en aquest cas, durà mascaretes FFP2,
ulleres de protecció o pantalla facial i guants.

Mesures de protecció als diferents espais: ús de mascareta, gel hidroalcohòlic…
▪

A cada entrada del centre hi haurà una taula amb el dispensador de gel o
solució hidroalcohòlica, una capsa de mascaretes per si algun alumne no la
porta i una estora desinfectant per les sabates.

▪

A les aules d’infantil o en el gimnàs, on hi ha un bany, es recomanarà als
alumnes que es rentin sovint les mans amb aigua i sabó i s’eixuguin amb
paper assecant.
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A la resta d’espais i aules on no hi hagi el bany dins, es disposarà d’una
tauleta amb el material desinfectant, paperera amb tapa i pedal i paper
assecant.

▪

Banys: a tots els banys del centre hi haurà un dispensador de sabó, un de
paper assecant i un de solució hidroalcohòlica i una paperera amb pedal i
tapa.

▪

En arribar de l’espai exterior els alumnes es rentaran les mans amb aigua i
sabó en els banys corresponents al seu grup, faran ús del paper assecant, i
abans d'entrar a l’aula es desinfectaran les mans amb el gel o solució
hidroalcohòlica.

▪

Ús de mascareta dins el recinte escolar:
▪

Els mestres o especialistes es posaran la mascareta quan hagin
d’entrar a un grup del qual no formen part com a grup de
convivència estable.

▪

L’alumnat a partir de 1r de primària durà la mascareta en les
entrades i sortides del centre, sempre que hagi de sortir de la seva
aula o per circular pels passadissos.

▪

L'alumnat major de sis anys durà la mascareta posada en el moment
del servei de l'escola matinera, si és el cas de no poder estar amb el
seu grup de convivència estable.

▪

A l’espai exterior, no duran la mascareta posada, s’organitzarà un
horari d’ús /grup, per tal que cada grup de comunitat estable no es
relacioni amb un altre.

▪

Gestió de residus:
▪

Es farà per part del personal de neteja, de manera habitual,
respectant la separació de residus.

▪

Les papereres amb pedal i tapa tindran una bossa de fems, que no
es podrà mesclar amb cap bossa d’altres residus.
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En cas que un alumne o treballador presenti símptomes, mentre es
trobi al centre, s’aïllarà la paperera on hi hagi dipositat els mocadors
o altres productes i es ficarà dins un altra segona bossa, amb
tancament per dipositar al contenidor gris.

Informació necessària a cada espai (direccionalitat, cartells, infografies…)
▪

A cada entrada del centre hi haurà infografies recordant les mesures de
prevenció d’ús de mascareta, neteja de mans i distància de seguretat, si és
necessari.

▪

Al terra de les entrades i dels passadissos hi haurà les fletxes que indicaran
la direccionalitat dels accessos segons sigui entrada o sortida, així com en els
espais on hi hagi dues portes, una serà d’entrada i un altre de sortida.

▪

A les escales hi haurà els rètols que indicaran els grups que tenen accés així
com recordar algunes normes de prevenció: vigilar no tocar les baranes,
mantenir distàncies, dur les mascaretes.

▪

A cada aula i espai del centre hi haurà infografies recordant les mesures de
prevenci

3.2. MESURES D’HIGIENE PERSONAL PER PREVENIR EL RISC DE CONTAGI
Mesures de prevenció per a l'alumnat, el professorat i personal no docent:
● Totes les persones que accedeixen al centre han de rentar-se les mans amb

el gel hidroalcohòlic que es facilitarà al punt d’higiene de l’entrada.
● Totes les persones que accedeixin al centre han de fer ús de mascareta

higiènica sempre que no es pugui assegurar la distància interpersonal, insistint en la
seva correcta utilització.
● Es proveirà al personal treballador de l'equip de protecció adequat per a la

realització de les seves funcions, d’acord amb la normativa vigent.
● Quan els alumnes accedeixen a un aula, la primera activitat de classe

consistirà a fer que cada alumne netegi i desinfecti el seu espai personal de treball i
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estris. Serà responsabilitat del professor vetllar pel compliment d’aquesta norma, i
de l’alumne realitzar aquesta tasca amb diligència.
● S'instal·laran dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants per a la

neteja de mans freqüent a cada aula.
● Els banys disposaran dispensadors de sabó i paper per a eixugar les mans.
● La responsabilitat individual és imprescindible per a assegurar la salut

col·lectiva. En conseqüència, l'incompliment de les normes establertes per part
dels alumnes pot donar lloc a l'aplicació de mesures disciplinàries d'acord amb
el Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els drets i els
deures dels alumnes i les normes de convivència en els centres docents no
universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
Mesures i protocol d'actuació en un cas de contagi o sospita de contagi
Aquest serà revisat segons l'evolució de la pandèmia.
▪

Símptomes compatibles amb la COVID-19:
▪

Febre, tos i sensació de falta d’aire

▪

En alguns casos també pot aparèixer: calfreds, mal de coll, Dolors
musculars, mal de cap, diarrea i vòmits.

▪

Mesures de l’alumnat i família:
▪

Abans de venir a l’escola s’ha de prendre la temperatura a casa, si
l’alumne té més de 37,5° no podrà accedir al centre i la família ha de
contactar amb els serveis sanitaris. Es demanarà a les famílies que
actuïn amb molta responsabilitat.

▪

No podrà acudir al centre aquell alumnat que es trobi en període de
quarantena o que convisquin amb alguna persona amb símptomes o
diagnòstic de COVID-19.

▪

Actuació en el cas que un alumne presenti els símptomes compatibles amb
COVID-19:
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L’adult que hagi detectat el cas, acompanyarà l’alumne a la sala
condicionada com a sala d’aïllament: aula de desdoblament situada
a la planta 2.

▪

Sala d’aïllament: Espai identificat amb un cartell, ventilat i amb el
material necessari dins una capsa estanca: mascaretes quirúrgiques
per l’alumne i l’adult i, per si és el cas d’un alumne a qui no es pot
posar la mascareta (menor de sis anys, alumnat amb problemes
respiratoris, alumnat amb alteracions de conducta que faci inviable
la seva utilització), mascareta de protecció FFP2 sense vàlvula, a més
d’una pantalla facial i una bata d’un sol ús.

▪

En aquesta sala també es disposarà de gel o solució hidroalcohòlica,
una capsa de mocadors de paper i paperera amb pedal i tapa.

▪

En aquesta sala també hi haurà material perquè l'alumne pugui
jugar i distreure’s, si el seu estat de salut ho permet i que sigui fàcil
de netejar i desinfectar.

▪

En arribar a la sala d’aïllament adult i alumne, si és major de 6 anys
es posaran la mascareta quirúrgica.

▪

Un membre de l’equip directiu es posarà en contacte amb el telèfon
habilitat per tal efecte així com informarà la família.

▪

En el grup on estava l’alumne, si no hi ha un altre mestre/a que
formi part del grup estable de convivència, acudirà un altre per tal
de substituir al que està acompanyant a l’alumne, fent ús de la
mascareta.

▪

Per tal efecte la cap d’estudis elaborarà un horari per saber la
disposició dels mestres en aquest cas.

▪

Davant el cas d’un alumne amb símptomes sospitosos, es valorarà
l’actuació amb la resta de l’alumnat i personal del centre d’acord
amb la situació epidemiològica i el que ens dictin les autoritats
sanitàries.
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Actuació en el cas que un professional (docent o no docent) presenti els
símptomes compatibles amb COVID-19:
▪

Abans de venir a l’escola s’ha de prendre la temperatura a casa, si té
més de 37, 5º no podrà accedir al centre i ho comunicarà a la
direcció del centre.

▪

No podrà acudir al centre el personal que es trobi en període de
quarantena o que convisquin amb alguna persona amb símptomes o
diagnòstic de COVID-19.

▪

Si presenta símptomes al centre educatiu:
▪

S’ha de posar la mascareta quirúrgica

▪

Rentar les mans amb aigua i sabó durant 40-60 segons o
amb la solució hidroalcohòlica durant 20 segons.

▪

Ha d’avisar a la direcció del centre via telefònica.

▪

Si és possible partirà al seu domicili, si no, es retirarà a la
sala d’aïllament, si la situació és de gravetat, s’avisarà EL
061.

▪

Una vegada la persona amb símptomes hagi sortit del centre
educatiu la direcció del centre avisarà al personal de neteja
per a realitzar la neteja i desinfecció dels espais on hagi
estat

▪

El seguiment dels casos es realitzarà des del Servei de
Prevenció de Riscs Laborals.

3.3. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ EN MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE
▪ Publicació del Pla de contingència a la web i al Gestib.
▪ Elaboració del tríptic informatiu i d’infografies.
▪ Convocatòria de reunions per les families a l’inici de curs, si és presencial només

podrà assistir un adult per alumne, si no seran de manera telemàtica.
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▪ Acollida de forma esglaonada entre els dies 10 i 11 de setembre pels alumnes des de

4 anys fins a 6è de primària, per tal de poder dur a terme activitats a l'adaptació a la
nova realitat, amb els grups d'alumnes per part dels tutors/es, establint uns horaris
per a cada grup.
▪ Incorporació dels temes de salut a les planificacions de les aules, de manera

transversal.
▪ Coordinació d’activitats formatives equip directiu i l’APIMA per les famílies, tant per

l'accessibiltiat de la plataforma Gestib, com als blogs o al Classroom.
4.PLANIFICACIÓ ORGANITZATIVA
ASPECTES GENERALS
o

La direcció del centre actualitzarà les dades recollides en el passat confinament del
curs 19-20

o

Planificació de reunions amb les families, a l'inici de curs, per tal d'informar de les
mesures de prevenció, seguretat i higiene, així com dels aspectes organitzatius i de
funcionament. Tot pendent de l'evolució de la pandemia.

o

Planificació de reunions amb les famílies en situacions d’especial vulnerabilitat per
part dels tutors, orientadora i/o PTSC

o

Prèstec de dispositius informàtics, si és el cas.

o

Donació de material fungible, llibres i material didàctic per facilitar el seguiment de
l’activitat per part de l’alumnat, si és el cas.

o

Organitzar i oferir l’activitat del PAE a la tarda per tal de donar resposta als alumnes
d’especial vulnerabilitat.

o

Planificar reunions entre tutors i famílies per tal de dur-ne un seguiment dels casos.

o

Planificar reunios entre mestre-tutor/a i petits grups d'alumnes per tal de fer -ne un
seguiment i dur a terme l'acció tutorial

o

Planificar reunions entre tutors, especialistes de l’equip de suport i els alumnes per
tal de dur-ne un seguiment i fer-ne suport de l’activitat docent.
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o Control i organització d’accessos i circulació de persones en el centre. Organització

dels accessos, circulació, retolació. Horaris, agrupaments de l’alumnat, patis,
entrades i sortides. (graelles per grups)
o Des de les 08:50 les portes d'accès del centre romandran obertes.
o

A les 08:50 els mestres tutors recolliran als alumnes del seu grup de convivència,
usuaris de l'escola matinera, i aniran cap a les seves aules per tal d'esperar l’arribada
de l’alumnat.

o

A les diferents entrades, un membre de l'equip directiu o el conserge, controlaran
que l'accès dels alumnes sigui d'una manera ordenada.

o

En arribar a les aules l’alumnat procedirà amb el protocol establert:
▪

Desinfecció de mans amb el gel o solució hidroalcohòlica

▪

Desinfecció del seu material i espai individual

Per evitar aglomeracions i garantir que es mantingui la distància de seguretat establerta per
les autoritat sanitàries i educatives (i que actualment, d’acord amb l’article 9 del RDL
21/2020 és de 1’5), s’adopten les següents mesures:

INFANTIL
GRUP

ACCESSOS

CONTROL

HORARIS

ALTRES

Horari
d’entrada:
franja horària
entre
les
09:00-09:15

En arribar a les aules els
alumnes es canviaran les
sabates, deixant les que
duen de casa en una
prestatgeria habilitada per
aquest ús a l’entrada de
cada aula.

ACCÈS
3, 4 i 5
Entrada
anys

per l’accés Al moment de l’entrada un
del
c/ membre de l’equip directiu
Llanos regularà l’accés de l’alumnat i
famílies i durà el registre de
les famílies que accedeixen.
Sortida
per
l’accés
d’infantil ubicat al c/
Corona
habilitat
Professora
Lozano.

Se senyalitzarà amb
fletxes a terra per
indicar les direccions.

Horari
de
sortida: franja
horària entre
les
13:40-14:00
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Escenari A

GRUP

RÀTIO
ALUMNES/

ESPAIS

TUTORIES

ESPECIALISTES

GRUP
3 anys A

20 alumnes

de Cotutoria

22 alumnes

Aules
referència

de Mestres d'infantil

La cap d'estudis elaborarà a l'inici
de curs un horari de suport de les
ATE i l'AL, en
funció de les
necessitats dels grups.

20 alumnes

Aules
referència

de Mestres d'infantil

La cap d'estudis elaborarà a l'inici
de curs un horari de suport de les
ATE i l'AL, en
funció de les
necessitats dels grups.

3 anys B

4 anys A
4 anys B

5 anys A
5 anys B

Ús de la sala
de psico

La cotutoria als grups de 3 anys, ja
és una mesura d'atenció a la
diversitat i de suport educatiu, es
farà un anàlisi dels diferents grups i
necessitats per establir aquests
suports per tal de garantir una
equitat entre tots els grups.

Aules
referència

Mestres d'infantil

Per fer ús de l'espai de la sala de psicomotricitat es farà un calendari organitzatiu i una previsió de
recursos personals per tal de permetre que hi vagi cada grup desdoblat amb una mestra garantint
les mesures de prevenció i seguretat.

Escenari B
GRUP

RÀTIO
ALUMNES/ grup

ESPAIS

3 anys A

13 /14

Aules
de Mestres d'infantil
referència
i
sala de psico

3 anys B
3 anys C

TUTORIES

ESPECIALISTES

La reducció del grups de 3 anys, ja és
una mesura d'atenció a la diversitat i
de suport educatiu, es farà un anàlisi
dels diferents grups i necessitats per
establir aquests suports per tal de
garantir una equitat entre tots els
grups.
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4 i5 anys

Grups
heterogènis de
20 alumnes de 4
i 5 anys, segons
els criteris de
centre en quant
a reducció de
ràtios

Aules
de Mestres d'infantil
referència
i
habilitació de
l'espai
del
menjador

La cap d'estudis elaborarà a l'inici
de curs un horari de suport de les
ATE i l'AL, en funció de les
necessitats dels grups.

psico

Per la pràctica de psicomotricitat es farà un calendari organitzatiu i una previsió de recursos personals
per tal de permetre que hi vagi cada grup al gimnàs del centre

Primària

ESCENARI A

Grup

Accesos

1r cicle:

c/ Corona

Grups de 1r,
2n i 3r

Control acces

Al
moment
de
l’entrada un membre
Les famílies no de l’equip directiu
podran accedir al regularà l’accés de
centre.
l’alumnat.

Escala
aules

accès Horaris

Alumnes de 1r i
2n pugen per
L’Escala 1

1r:

Alumnes de 3r
pugen
per
L’Escala 2

Horari de sortida: 13:45

Horari d’entrada: 09:00

2n
Horari d’entrada: 09:00 Horari
de sortida: 13:50
3r
Horari d’entrada: 09:00 Horari
de sortida: 14:00
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ESCENARI A

GRUP

ACCESOS

2n cicle:

moment
de Alumnes de 4t 4t:
Accès habilitat Al
per
c/
Professora l’entrada un mestre pugen
Horari d’entrada: 09:00
especialista
o
el
L’Escala
2
Llanos Lozano

Grups de 4t,

CONTROL ACCES

conserge
regularà
l’accés de l’alumnat.

5è i 6è
Les famílies no
podran accedir al
centre.

ESCALA
AULES

ACCÈS HORARIS

Alumnes de 5è i
6è pugen per
L’Escala 3

Horari de sortida: 13:45
5è:
Horari d’entrada: 09:00
Horari de sortida: 13:50
6è:
Horari d’entrada: 09:00
Horari de sortida: 14:00
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ALUMNES/ ESPAI

TUTORIES

GRUP

1r A

16

1rB

17

1rC

17

2n A

25

2nB

25

3r A

25

3rB

25

4t A

25

4t B

25

5è A

16

5è B

17

5è C

17

6è A

16

6è B

17

6è C

17

Aules de referència i habilitació aula
d'informàtica

Mestres de
especialistes

primària

Aules de referència

Mestres de primària

Aules de referència

Mestres de primària

Aules de referència

Mestres de primària

Aules de referència i habilitació aula
de música

Mestres de primària i

Aules de referència i habilitació
biblioteca

Mestre de primària i
especialistes

equip directiu

20
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COMÚ AL 1r i 2n CICLE
Ràtios d'alumnes, habilitació d'espais i recursos personals
Grups de convivència estable a tots els nivells educatius
Als grups des de 2n a 4t de primària: Ràtios legalment establertes entre 20 i 25 alumnes
Als grups dels nivells de 1r, 5è i 6è de primària: Reducció de ràtios, desdoblant grups.
Es formaran dos grups de 17 i un grup de 16 de cada un d'aquests nivells educatius
seguint els criteris de centre per la elaboració de grups reduïts que figuren a aquest Pla de
contingència.
Cada grup d'alumnes estarà al seu espai d'aula de referència o espai habilitat.
A l'inici de curs s'establiràn les tutories entre tots els mestres i especialistes.
Es farà un anàlisi de tots els recursos personals del centre per tal de garantir el menor
nombre d'accesos de mestres especialistes a cada grup d'aula.
A l'inici de curs la cap d'estudis elaborarà els horaris dels suports en funció de les necessitats
dels grups, tant d'especialistes de l'equip de suport, especialitats o suport ordinari
Es sol. licitarà la dotació d'un mestre més de primària ja que s'han desdoblant molts
grups.
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ESCENARI B

GRUPS

RÀTIO ALUMNES

ESPAI

TUTORIES

1r i 2n

20 alumnes a cada
grup

Aules de referència i
habilitació de la sala
d'informàtica

Mestres
de
especialistes

20 alumnes a cada
grup

Aules de referència i

Mestres de primària i
especialistes

Grups
heterogènis:

primària

i

A-B-C-D-E
3r i 4t
Grups
heterogènis:

habilitació aula d'art

A-B-C-D-E
5è A

16

5è B

17

5è C

17

6è A

16

6è B

17

6è C

17

Aules de referència i
habilitació aula de música

Mestres de primària

Aules de referència
habilitació biblioteca

Mestre de primària

i

i equip directiu:

i especialistes

ASPECTES COMUNS ALS ESCENARIS A i B
Els alumnes de 1r i 2n aniran cap al punt de trobada situat al pati dels tarongers per cada grup de
convivència, on els esperarà el seu tutor/a per pujar junts a les aules.
Es faran files, una per a cada grup de convivència estable, garantint la distància de seguretat entre
un grup i un altre.
S'intentarà començar el curs amb la màxima normalitat possible, per tant els alumnes de 3r fins a 6è
pujaran sols cap a les seves aules.
Al moment de la sortida el tutor/a de tots els nivells, acompanyarà al grup fins la porta de sortida.
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CRITERIS PER L'ELABORACIÓ DELS HORARIS
Als grups d'infantil les tutores seran les encarregades d'impartir totes les àrees.
A l'inici de curs la cap d'estudis elaborarà un horari dels suports de les ATE, en funció de les
necessitats dels grups. un horari dels suports de PT i AL, en funció de les necessitats dels alumnes i
dels grups i un horari dels suports ordinaris dels mestres i especialistes alliberats de tutoria.
Als grups de primària es garantirà al màxim el temps amb el tutor/a de referència i que hi hagin
d'entrar el mínim de mestres-especialistes a cada grup de convivència.
En funció de l'anàlisi dels grups d'alumnes i de les capacitats per impartir les diferents especialitats
per part dels tutors/es, la cap d'estudis elaborarà a l'inici de curs els horaris dels diferents grups per
tal de garantir-ho, així com garantir la docència de les diferents especialitats a primària.
En cas d'entrar un especialista al grup de convivència estable s'agruparan les hores de l'especialitat
en una mateixa franja horària per tal de garantir el menor canvi possible de mestres. Hauran de dur
la mascareta posada i mantenir el metre i mig de distància de seguretat amb l'alumnat.
ORGANITZACIÓ DEL PATI I TEMPS D’ESPLAI: Moments d'espai exterior
Moment d'esmorzar:
A tots els grups s'organitzarà el moment d'hàbits d'higiene i s' esmorzarà a les seves aules.

Moments S’organitzarà i habilitaran tres espais diferents:
espai
● Espai natura: espai amb escorça, elements naturals i joc simbòlic
exterior
I Infantil

●

Espai porxada i sorral: espai amb jocs de taula, pintura, sorral

●

Espai estructura de joc, bicis i motos

A la PGA es definirà un horari rotatiu de temps i zones d’ús, garantint la separació de
seguretat entre els grups de convivència estable.
Moments S’organitzarà i habilitaran cinc espais diferents a l’espai del pati de primària:
espai
exterior
● Espai aula natura: espai de l’hort, galliner, jocs de taula i jocs
Primària

alternatius.
●

Espai pati tarongers: joc amb elements naturals i jocs tradicionals
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●

Espai de joc motriu gros: estructura i sorral

●

Espai de pistes esportives: zona pista de fútbol

●

Espai de pistes esportives: zona pista de bàsquet

A la PGA es definirà un horari rotatiu de temps i zones d’ús. Es diferenciaran els espais
per tal de garantir l'ús d'un sol grup de convivència.

Les escales d'accès al moment de les entrades i sortides, seràn les utiltizades per aquest moment
d'espais exteriors.
No es podràn utilitzar les fonts, per tant, cada alumna baixarà la seva botella d'aigua, que deixarà en
la capsa de les botelles del seu grup així com una bossa de tela on poder guardar la seva mascareta.
Ús dels banys durant el moment d'espais exterior:
Els alumnes d'infantil faran ús dels banys de les seves aules.
Els alumnes de primària faran ús dels banys habilitats en el pati, però amb la
posada, un mestre de guàrdia haurà de controlar que es respecta

mascareta

l'aforament permès i les

mesures de prevenció.
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Pel que fa a les activitats complementàries es duran a terme les previstes a la PGA, programació
general anual, amb les adaptacions de les mesures de prevenció i seguretat sanitària.
En el cas de les sortides sempre s'haurà de garantir la distància interpersonal d'un metre i mig i dur
la mascareta, els majors de 6 anys, en els desplaçaments i durant l'activitat si no es pot mantenir la
distància de seguretat.
Es planificarà a nivell de centre, a cada cicle, les sortides a realitzar per l'entorn proper o per
descobrir els recursos exteriors del municipi.
Les sortides i activitats estaran planificades per tal de permetre el treball interdisciplinar d'alguns
àmbits del coneixement, a més de la descoberta de l'entorn natural, serveis, museus, i elements del
nostre Patrimoni.
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En tot cas es complirà el que recull l'apartat X del BOIB nº112, punt 5, Mesures relatives a les
condicions en que s'han de desenvolupar les activitats culturals, i punt 6, Condicions en què s'ha de
desenvolupar l'activitat a cinemes, teatres, auditoris i espais similars, així coma recintes a l'aire lliure
i a altres locals i establiments destinats a espectacles públics i activitats recreatives.
ORGANITZACIÓ DE L'ÚS DELS BANYS
Infantil
Les aules d'infantil tenen els banys dins les aules, però són d'ús compartit per nivells.
Per tant, per tal de garantir la separació dels grups de convivència estable també al moment del
bany, s’habilitarà una mampara de separació per a que cada grup tengui els seus wàters i lavabo.
Per tal de limitar el nombre d'alumnes al mateix temps, al llarg del mati es permetrà que els alumnes
vagin sovint al bany i a rentar-se les mans.
S'habilitaran dispensadors de paper assecant, ja que es recomana que no es faci úsde les tovalloles.
Primària
A cada planta de les aules de primària hi ha els banys dels alumnes, separats per sexe.
Com no hi ha la possibilitat de tenir un bany d'ús exclussiu per grup de convivència estable,
a l’inici de curs s'organitzarà un horari d'ús dels banys per tal d'evitar aglomeracions a l'accès i limitar
el nombre de persones a l'interior dels banys per tal de garantir la distància de seguretat. Es retolarà
per senyalitzar l'aforament màxim.
A tots els banys haurà el cartell explicatiu del correcte rentat de mans.
S'assegurarà la dotació de sabó i paper assecant.
CONSTITUCIÓ DELS EQUIPS DOCENTS I COORDINACIÓ DEL PROFESSORAT.
ASPECTES COMUNS ALS ESCENARIS A i B
Es constituiran els equips de cicle d'infantil, 1r i 2n cicle.
Els mestres especialistes i d'equip de suport estaràn adscrits a un cicle.
Es garatirà la coordinació del professorat d'un mateix cicle.
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S'establiran reunions de coordinació de manera quinzenal garantint la distància de seguretat entre
els/ les assistents o amb l'ús de la mascareta si no és possible.
Aquest curs es prioritzaran les hores de coordinacions imprescindibles i en funció de la possibilitat
organitzativa dels recursos personals.
Quinzenalment es convocarà reunió de claustre o coordinació pedagògica per videoconferència en
horari de tarda.
Es facilitarà que el treball de coordinació es pugui realtizar telemàticament.
S 'organitzarà un horari de reunios de coordinació amb els especialistes de l'equip de suport, tutors
de grups i mestres de l'equip docent per tal de fer el seguiment de l'alumnat amb més necessitats.
Per tal de reduir les ràtios dels grups i poder atendre de manera més acurada les necessitats dels
alumnes, del grup i garantir les mesures de prevenció, seguretat i higiene, alguns especialistes
desenvoluparan tasques de tutoria, per tant, s'haurà de garantir una coordinació de les diferents
especialitats així com una planificació transversal per tots els grups.
Es crearà una xarxa de recursos i bones pràctiques de cada especialitat.
ESCENARI C
Es duran a terme les mateixes coordinacions, però planificant reunions de manera no presencial.
COORDINACIÓ ENTRE ETAPES
ESCENARI A I B
Coordinació entre infantil i primer cicle de primària
A l'inici de curs s'establirà una reunió inicial entre les mestres d 'infantil i primer cicle de primària.
Sempre que sigui possible amb els tutors que deixen el grup i que l'assumeixen.
En aquesta reunió s'explicarà el traspàs de la carpeta del grup on es recull l'evolució del grup,
aspectes més rellevants, necessitats, estratègies metodològiques, activitats, projectes...
Així com també recull les planificacions dels diferents nivells i acords de centre i etapa en quant a
aspectes metodològics en relació a l'aproximació de la lectura i escriptura, raonaments matemàtics,
exploració, joc simbòlic...
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Coordinació entre el 2n cicle i l'institut de referència
A final de curs s'establirà la reunió de coordinació amb l'IES de referència per tal de coordinar el
traspàs de l'alumnat de sisè a 1r d'ESO.
Es facilitarà la informació en quant als aspectes més rellevants dels alumnes, necessitats,
característiques dels grups, progrès, continguts més rellevants assolits i aquells que per la situació
que estem vivint no s'hauran pogut treballar.
Es farà el traspàs de les carpetes de cada grup on es recull els seus informes d'aprenentatge, historial
acadèmic i l'informe de centre de cada alumne.
En funció de cada escenari es planificaran les reunions presencials o telemàtiques.
ESCENARI C
Es realitzaran les coordinacions amb la mateixa periodicitat dels escenaris A i B, però de manera no
presencial
ESCOLA MATINERA
Accès per c/ Corona
Horari:
S'establiran dos intervals d'entrada: entre les 07:45 i les 08:00; i entre les 08:20 i les 08:35
Els usuaris hauran de ser puntuals per evitar aglomeracions i per tal de garantir les mesures de
prevenció i seguretat. Només s'obrirà la porta en aquestes franges horàries.
Les families no podran accedir al centre.
El coordinador/ a del servei serà l'encarregat de controlar l'accès dels alumnes a l'entrada del centre.
En accedir a l'espai de l'escola matinera el coordinador/a serà l'encarregat de deixar a cada
alumne/a amb el seu grup.
Es garantirà que durant el temps de l'escola matinera cada alumne/a estarà amb els companys/es
del seu grup estable de convivència, mantenint la separació d'un metre i mig de distància de
seguretat amb els altres grups.
A l'inici de curs en funció del nombre d'alumnes usuaris s'hauran d'habilitar diferents espais.
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En cas de no ser possible garantir la distància de seguretat els alumnes majors de 6 anys hauran de
dur la mascareta posada.
Els monitors hauran de dur la mascareta posada durant tot el temps de l'escola matinera.
A les 08:50 els monitors/es estaran amb els alumnes del seu grup asseguts en una taula, esperant
que els venguin a recollir els seus mestres-tutors/es.
A les 09:00 els monitors/es i coordinadors seran els responsables de la neteja i desinfecció de tots
els materials i mobiliari.
El personal de neteja haurà de desinfectar els banys de l'espai en acabar l'activitat.
MENJADOR
Es seguirà el que regula l'annex 8 de la Resolució: Protocol dels serveis complementaris de menjador
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4287915
ESCENARI A i B
En funció del nombre d'usuaris s'analitzarà a l'inici de curs l'habilitació de diferents espais, com les
aules d'infantil i la possiblitat d'establir diferents torns d'horaris amb l'alumnat de primària.
En el cas d'infantil, i en el cas d'habilitar els espais de les aules per dinar, els monitors hauran de
preparar els espais a les 13:50 i començar el protocol de la neteja de mans amb els alumnes.
Un dels coordinadors del servei serà l'encarregat de repartir el menjar per les diferents aules.
Segons els número d'usuaris es poden habilitar un nombre determinat d'aules
Cada alumne haurà d'estar assegut a una taula amb els companys del seu grup de convivència
estable.
Es garantirà la separació d'un metre i mig de distància de seguretat entre les taules dels diferents
grups.
Els alumnes no es podràn aixecar durant el temps del dinar, ni per preparar ni recollir la taula.
S'haurà d'associar un monitor per grup estable de convivència per tal de garantir les mesures de
prevenció i seguretat.
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HORARIS

ACCESOS

ORGANITZACIÓ

S'establiran tres

Infantil: c/ Professora

Un coordinador/a estarà a cada porta d'accès i

horaris de recollida:

Llanos Lozano

serà qui anirà dient el nom dels alumnes per

a les 15:00 - 15:15 15:30

Primària: c/ Corona

poder sortir quan arribin les families a recollirlos.
L'alumnat d'infantil esperarà assegut en grups a
les taules de la porxada d'infantil.
L'alumnat de primària esperarà en grups al hall.
Respectant sempre la distància de seguretat
entre un grup i un altre.
Cada alumne sortirà quan el coordinador que
estarà a la porta d'accès digui el seu nom.

En acabar tota l’activitat l’empresa serà la responsable de la neteja i desinfecció de l'espai, material i
mobiliari.
ACTIVITATS EXTRA ESCOLARS
ESCENARIA A
Aquest curs sols s'oferirà una activitat per dia.
La majoria d'activitats que s'oferiran seran aquelles que es puguin realitzar a l'espai exterior.
L'horari de les activitats començarà a les 15:30, en acabar el servei de menjador.
Els monitors recolliran als alumnes de la seva activitat en el punt de l'entrada on es troben tots els
grups de convivència de primària, cada un amb el seu monitor i mantenint la distància de seguretat.
Es recomana que aquest curs escolar l'alumant d'infantil no realitzi les activitats ja que no poden dur
la mascareta posada i es mesclarien amb alumnes d'altres grups de convivència.
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A les activitats interiors els alumnes majors de 6 anys hauran de dur la mascareta posada si no
poden mantenir la separació d'un metre i mig de distància de seguretat, ja que es relacionaran
alumnes de diferents grups de convivència estable.
Per la realització de l'activitat interior d'anglès, s'utiltizarà un aula de 5 anys, garantint l'aforament
de dotze alumnes i la distància de seguretat. Al moment de l'inici de l'activitat es realitzarà el
protocol d'higiene i desinfecció de mans.
Abans de finalitzar l'activitat també es farà el protocol de desinfecció del material utilitzat.
En cas de les activitats que impliquin una activitat física a l'aire lliure, s egons l'apartat VII Mesures
relatives a les condicions ene les quals s'ha de deenvolupar l'actiivtat esportiva, es garantirà el
distacniament de com a mínim un metre i mig entre els practicants de l'activitat i s'han de seguir les
mesures d'higiene i de seguretat establertes al centre.
Per a la pràctica de l'activitat física es requerirà un mínim de quatre metres quadrats per persona.
S'han de substituir les activitats que incloguin contacte físic, com els esport d'equip, per altres
activitats a l'aire lliure, si és possible, que permetin la distància de seguretat.
En el cas de les activitats físiques que es realitzin a espais interiors es garantirà l'aforament permès
del 75%.
El gimnàs té cent-noranta-dos amb vint metres quadrats, per tant estarà permès un aformanet de 28
persones i la sala de psicomotricitat un aforament de 12 persones.
En cas de fer ús dels banys de cada espai corresponent, el monitor haurà de garantir l'aforament de
l'espai, d'un alumne en cada ocasió, i que dur la mascareta posada en cas d'estar realitzant una
activitat física.
Per la sortida de totes les activitats els monitors/es acompanyaran als alumnes fins la porta de
sortida.
Tota aquesta planificació estarà subjecta a la disponibilitat de la dotació de personal de neteja per
tal de garantir la neteja i desinfecció en acabar l'activitat que es realitzi en un espai interior.
ESCENARI B i C
No s'oferirà cap activitat extraescolar.
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5.PLANIFICACIÓ CURRICULAR
5.1 Avaluació inicial
Prèviament al disseny i la implementació de l’avaluació inicial, i com a part d’aquesta, es prendrà
com a referent l’informe individual de cada alumne/alumna elaborat el curs 19-20, on queda
reflectit l’impacte emocional del període de no presencialitat a causa del covid-19, així com sobre
els ensenyaments (grau d’assoliment dels objectius, continguts, competènciesclau/capacitatsd’EI)
que s’han vist afectats.
Per l’alumnat que s’incorpora per primera vegada al centre: 4t d’EI i Incorporació tardana es
demanarà informació als pares dels alumnes.
Abans d’iniciar -se les classes dels alumnes:
L’equip directiu facilitarà, els primers dies de setembre, el traspàs d’informació dels alumnes als
tutors dels grups i als equips docents: informació individual de cada infant procedent del curs 201920, qualificacions obtingudes, informes individuals, el Document Individual de l’alumne amb NESE o
del Pla individual de l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals, Pla individual de l'alumant que no
ha promocionat, acta de la sessió d’avaluació ordinàriai, altres.
L’equip directiu donarà informació als equips docents de les possibilitats, i recursos de l’entorn
familiar de l’alumnat, a fi i efecte d’adaptar les opcions metodològiques i les eines de comunicació a
les necessitats i possibilitats de cada alumne (disponibilitat d’ordinadors, accés a internet, disposició
i nivell dels pares per ajudar als fills…).

L’equip docent
instruments

i de cicle estudiarà i analitzarà la documentació

i les tècniques de recollida d’informació

i decidirà

els

més adequades per cada nivell

educatiu i si escau per alumne, que els permeti valorar el grau d’assoliment dels objectius i
de les competències clau de cada un així com el seu estat emocional i relacional.
Les avaluacions inicials han d’utilitzar estratègies i instruments variats: l’anàlisi dels informes emesos
pels docents del curs anterior, observacions a l’aula, debats i converses, simulacions, treballs d’aula,
portafolis o diaris de classe del curs anterior, proves competencials, seran les eines que ens
permetran situar l’estat emocional i acreditar el nivell d’assoliment de les competències que marcarà
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el punt de partida del curs 20-21. L’autoavaluació i la coavaluació, juntament amb l’heteroavaluació,
cobren especial significat ja que permeten a l’alumne prendre consciència del punt en què es troba
en relació al desenvolupament de les competències i què ha de fer per millorar.
Els procediments i els instruments amb els quals es durà a terme l’avaluació inicial dels alumnes
s’adequaran a l’escenari existent en el moment de realitzar-se. Si cal, es duran a terme mitjançant
l’ús de les TIC.
En el nostre centre serà un moment clau per iniciar els Plans personals, junt cada alumne i familia.
En aquest document de centre l'alumnat és conscient de les seves dificultats, on té més mancances
o allà on valora que vol evolucionar.
A partir d'aquest moment, s'estableixen uns objectius consensuats i uns reptes per anar assolint-los.
La elaboració i revisió d'aquest Pla personal permet a l'alumnat prendre consciència del seu procès
d'aprenentatge.
L’orientador/a : junt amb l'equip de suport informaran a l'inici de curs en Claustre de les
mesures d'atenció a la diversitat del nostre centre, documentació existent, documentació a
elaborar, protocols per l'elaboració d'informes, d'adaptacions, de les necessitats de l’alumnat
NESE i NEE...
El traspàs d’informació dels alumnes i la coordinació dels equips docents i de cicle s’haurà
d’ajustar a la situació existent : escenaris A, B i C. En tot cas, en escenaris A i B
s’asseguraran les mesures de distancia física i de protecció mínimes així com el nombre
màxim de participants. Es podran utilitzar mitjans telemàtic.
Al llarg de les dues primeres setmanes de classes, als escenaris A I B , es realitzaran
les activitats corresponents per desenvolupar l’avaluació inicial dels alumnes. Es basarà
fonamentalment en l’observació i el recull sistemàtic d’informació. A tal efecte, es podran
realitzar activitats i/o proves durant les primeres setmanes de curs. Aquestes tindran un
caràcter competencial i global i hauran d’incloure activitats que impliquin l’ús de les TIC.
En un escenari C, l’avaluació inicial s’haurà de realitzar de manera telemàtica.
Les tutories individuals i les entrevistes amb les famílies aportaran més informació, la qual
completarà la informació obtinguda per la presa de decisions. Per a la seva realització es podrà fer
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videoconferències o reunions amb cita prèvia, adoptant les mesures de distanciament físic i de
protecció corresponents.
5.2 Previsió de l’adequació de les programacions didàctiques a les exigències dels
diferents escenaris.
Correspon als cicles realitzar l’adequació de les programacions docents de cicle i la
concreció de les mateixes per a cada nivell i per unitats didàctiques.
En qualsevol dels escenaris que es puguin donar, el primer trimestre del curs 2020 – 2021 s’ha
de dedicar al reforç dels aspectes curriculars i afectivoemocionals en els quals l’alumnat hagi
sofert mancances durant el curs anterior.
Tant a Educació Infantil com a Educació Primària, les programacions didàctiques hauran
d’incloure els elements del currículum no desenvolupats el curs anterior i els del curs
actual. S’incorporaran elsbàsics.
Es consideren aprenentatges bàsics aquells que permeten progressar adequadament
a l’alumne en el seu procés d’aprenentatge, en cada nivell i assolir els objectius i les
competències/ capacitats de cada curs i de l’etapa.
Aquests elements bàsics de currículum seran decidits per la CCP, en funció de cada escenari, a
partir de la valoració de les memòries del curs 2019-2020 i de la informació obtinguda de les
avaluacions inicials.
Es seguiran les indicacions recomanades per la comissió de currículum d’EI i EP, d’Ordenació
acadèmica i metodologia (punt 3 de les orientacions).

D’acord amb les orientacions esmentades, els objectius i els criteris d’avaluació de cada
área del cicle es classificaran en tres nivells de prioritats:
1. Nivell I: elements bàsics, fonamentals i prioritaris en qualsevol dels tres
escenaris possibles (*). Es considera imprescindible assolir-los i implementarlos durant el curs escolar 2020 – 2021.
2. Nivell II: elements importants que tendran caràcter prioritari només en els
escenaris A i B. Es podrien assolir i implementar en dos cursos escolars.
3. Nivell III: elements que es consideren menys prioritaris, que es podrien assolir i
implementar durant tres cursos escolars. S’han de posar en pràctica en
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l’escenari A i posposar-se als cursos següents en cas de donar-se els
escenaris B o C.

La CCP assegurarà la coherència i la coordinació entre els equips de cicle, encarregats de prioritzar
els elements bàsics, per a què es puguin desenvolupar les programacions docents. A tal efecte es
realitzaran les reunions de Cicle- Equip docent, de CCP i Claustre necessàries.
La metodologia s’adaptarà a les necessitats de cada escenari i estarà supeditada a les mesures
preventives i de seguretat que garanteixin la salut dels alumnes.
Les propostes metodològiques es podran adaptar, per tal que siguin flexibles i obertes per poder
permetre el pas d’un escenari a un altre i donar continuïtat a la tasca educativa.
Adaptació de la proposta metodològica del nostre centre a la nova realitat: (escenari A i B)
- A l'educació infantil:
Es continuarà amb la mirada globalitzadora del currículum.
Cada aula de referència d'un grup d'alumnes estarà dissenyada amb diferents espais
d'aprenentatge garantint els principis del nostre projecte: aprendre a través de
l’observació, l’experimentació i la descoberta i a comunicar i representar amb els
diferents llenguatges.
S'inclouran moments d'espai exterior i moments de psico, sempre respectant els
aforaments permesos i la relació amb el grup de convivència estable.
Amb la previsió dels canvis d'escenari s'incorporarà també el treball de les TIC en
algunes activitats.
- A l'educació primària:
Es continuarà amb la mirada globalitzadora del currículum, planificant activitats amb un
caire interdisciplinar i significatives per l'alumnat, per tal de desenvolupar les diferents
competències i permetre anar assolint els objectius establerts dels diferents moments i
àmbits del coneixement.
Aquestes propostes d'activitats es tendran en compte per l'avaluació inicial per poder
fer un anàlisi de les necessitats del grup i alumnes en cada àmbit.
El disseny de les aules de referència en diferents espais d'aprenentatge permetrà
continuar amb els prinicpis del nostre projecte: aprendre a través de l'observació,
experimentació, la descoberta, la relació, el fer-se preguntes, establir relacions de
coneixements així com comunicar i representar amb els diferents llenguatges.
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Els horaris combinaran moments d'espais, de projecte, treball de lingüístic i matemàtic,
així com el treball de les diferents especialitats.
S'inclourà el treball d'activitats TIC per tal de millorar les competències digitals de
l'alumnat i prevenir el pas d'un escenari a un altre.
Les programacions, estaran actualitzades abans de la data d’aprovació de la PGA per ser aprovades
pel claustre de professors i informades al Consell Escolar.
Cada mestre/a concretarà els aspectes curriculars de cada nivell de prioritat en la seva programació
d’aula.
L’avaluació
Els referents de l’avaluació han de ser els objectius de cada àrea/competència/capacitat, i més
específicament els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge (en el cas de l’Educació
Primària), amb les prioritzacions que s’han establert en el marc de les programacions docents.
Les programacions docents han de preveure estratègies i instruments d’avaluació de caràcter
competencial, que permetin valorar l'evolució de l’alumnat en qualsevol dels tres escenaris, com ara:
- Les experiències de coavaluació i autoavaluació.
- El registre sistemàtic de les observacions del progrés de l’infant.
- L’elaboració de rúbriques, llistes de verificació (checklists) , bases d’orientació
- La diversificació d’instruments, moments i avaluadors/coavaluadors que permetin recollir
evidències sobre l’evolució de l’alumnat i valorar més enllà de les proves escrites.
L’atenció a la diversitat:
Per tal de donar resposta a l’atenció a la diversitat els equips docents, en col·laboració amb l’equip
de suport i del servei d’orientació, actualitzaran les adaptacions significatives i no significatives,
tenint com a referència els tres nivells de priorització dels objectius i els possibles escenaris.
Dins els escenaris A i B serà necessari que les mesures d'atenció a la diversitat es desenvolupin dins
els grups de referència de l'alumnat amb NESE per tal de garantir una educació inclusiva.
A l’escenari C l’equip de suport assumirà un paper de cotutoria i farà el seguiment específic de
l’alumnat en funció de la seva adaptació de manera coordinada amb el tutor.
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5.3 Introducció com a tema transversal dins les programacions didàctiques aspectes
relacionats amb: la promoció de la salut, les relacions socials, la competència
digital i la competència d’aprendre a aprendre. (Veure punt 3.5 de les orientacions)
Relacions Socials
Donada la situació excepcional viscuda, es considera necessari l’elaboració d’un eix transversal que
ha de tractar els següents continguts, adaptant-los al nivell de l’alumnat:
- Cohesió de grup
- Interdependència positiva
- Creació de vincle
- Sentiment de seguretat
- Resiliència
- Responsabilitat individual
- Distribució de responsabilitats
- Què hem après?
– Empatia ...
Durant l’escenari C, es fomentaran activitats de cohesió de grup amb l’ús de les TIC per mitjà de lús
de videoconferència, com a mínim, a les hores de classe amb el tutor/a (mínim dues vegades per
setmana).
Salut
S’ha de treballar la salut com un eix transversal, present en totes les àrees del currículum. Amb
aquesta finalitat, el professorat determinarà de quina manera en cada una de les àrees s’han de
treballar, de forma globalitzada i/o interdisiciplinar aspectes com ara:
- Els hàbits bàsics de salut (alimentació, exercici físic...)
- Les rutines d’higiene.
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- La prevenció dels contagis.
- El coneixement de la malaltia de la covid-19: transmissió, efectes, símptomes, etc.
El professorat tutor, amb el suport del personal de l’equip de suport o del servei d’orientació, ha de
tenir especial cura en la gestió de l’estat emocional dels alumnes. En aquest sentit, és necessari
fomentar la comunicació mestre-alumne, alumne-alumne, mestre-famílies.
Es fomentarà que els alumnes expressin i comparteixin sentiments, sensacions i vivències, a fi
d’oferir-los una atenció més adequada a les seves necessitats i, si és el cas, detectar possibles
problemàtiques o mancances derivades del confinament i la no assistència als centres, situacions de
risc, etc.
En col·laboració amb les famílies i les seves associacions, amb el centre de salut o serveis mèdics de
referència, s’han de planificar sessions informatives i formatives per a les famílies i per al
professorat.
Diàriament, tots els professors vetllaran pel compliment, per part dels alumnes de les normes
d’higiene i salut determinades pel centre en cada moment.
Competència aprendre a aprendre
La situació de confinament ha demostrat la necessitat de treballar la competència d’aprendre a
aprendre.
Aquest eix agrupa les competències més relacionades amb l’autoconeixement que un té d’un
mateix, especialment les que serveixen per bastir l’autoconcepte i les capacitats vinculades a
l’aprenentatge.
S’han de treballar des de totes les àrees els aspectes, sempre adaptat a l’edat i les possibilitats de
cada alumne/a, següents:


Presa de consciència de les característiques personals respecte de l’aprenentatge i de les
fortaleses i debilitats pròpies (autoconeixement acadèmic). Pla personal



Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre. (Autoavaluació). Pla personal



Organitzar el propi procés d’aprenentatge i aplicar-hi les tècniques adients. Pla personal,
plans de feina, portfoli, registre setmanal de les tasques a fer.

37

PLA DE CONTINGÈNCIA


CEIP SA JOVERIA

JULIOL 2020

Emprar tècniques de consolidació i recuperació dels aprenentatges (recerca i tractament de
la informació). Projectes i activitats de recerca



Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup (intel·ligència interpersonal).
Moments de conversa i Assemblees d'aula.



Motivació per aprendre i per continuar aprenent.

Competència digital
Desenvolupar la competència digital esdevé clau en qualsevol dels tres escenaris, principalment als
escenaris A i B, per afrontar un possible escenari C.
Es proposaran activitats d’ensenyament – aprenentatge per afavorir el coneixement i l’ús adequat
de les TIC i per al desenvolupament d’activitats, de projectes, recerques.
Sempre que sigui possible, per pal·liar la distancia física dels alumnes, es desenvoluparan activitats
de treball cooperatiu a través de les TIC.

5.4.Planificació i organització de tutories (Veure punt 4 de les orientacions)
Cada grup d’alumnes ha de tenir assignat un tutor. A l'escenari C (no presencialtat) s’assignaran
tutors específics per l’alumnat amb la finalitat de fer un millor seguiment i donar major atenció als
alumnes i a les famílies.
Als escenaris A i B, l’equip directiu assignarà les tutories als membres de l’equip docent i als
membres de l’equip de suport en funció de l'anàlisi dels grups d'alumnes i dels recursos personals,
per tal de garantir la reducció de ràtios i atendre millor les diversitats i necessitats dels grups i tenir
cura del benestar del alumnat.
És especialment important l’acollida de l’alumnat després del període d’activitat no presencial i es
podran prioritzar els següents aspectes:


Seguiment emocional i vincle amb alumnat i famílies
Tenint en consideració l’ escletxa digital i la desconnexió de l’alumnat amb els seus
companys/es, tutor/a i centre educatiu, cal dotar a l’acciótutorial de contingut relacionat
amb l’autoconeixement i coneixement dels altres, amb dinàmiques de cohesió de grup, per
tal de restablir el vincle amb el sistema educatiu. Activitats per exterioritzar les emocions
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acumulades durant el temps de confinament a través de cercles de comunicació o altres
dinàmiques, així mateix contemplar possibles situacions de dol per treballar dins els grup,
treballar aspectes com la incertesa, la por, la tristesa, la ràbia, les relacions interpersonals
amb companys i adults, etc.
Al següent enllaç al web del SAD es pot trobar un instrument per valorar l’impacte
socioemocional del confinament.
http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/instrument_per_mesurar_limpacte_social_i_educati
u_del_covid-19/


Accions de contacte i acollida per part de tutors i tutores, amb l’objectiu d’establir un
vincle de confiança amb l’escola i l’escolarització dels seus fills i filles. Amb les
famílies que més ho necessitin s’hauran d’intensificar més aquestes accions. És
necessari fer un acompanyament amb les famílies del procés d’adaptació a la nova
situació i tenir especial cura de l’alumnat NESE i els més vulnerables i les seves
famílies.



Detecció i atenció a les necessitats d’aprenentatge de l’alumnatderivades de:

a) factors externs (hàbits d’estudi, coordinació familiar)
b)de les necessitatsde suport i/o major seguiment, corresponents a l’alumnat amb NESE.

5.5. En el cas d’ensenyament semipresencial o en línia:

a) Planificació de la coordinació curricular
En tots els escenaris, i molt especialment en l’escenari C, en el que s’utilitzaran els
recursos de calendaris i de treball en línia compartits, els equips educatius de cada
nivell compartiran les programacions d’aula de cada àrea o nivell, de forma que cada
equip educatiu coordini la temporització de les activitats que es proposen als
alumnes, els instruments per a l’avaluació del procés d’ensenyament - aprenentatge
i el criteris d’avaluació i qualificació.
S’empraran mitjans telemàtics de videoconferència i el correu electrònic corporatiu.
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Es durà un registre de les activitats realitzades per l’alumnat. També de les no
realitzades.
Al registre tindrà accés tot l’equip docent de cicle, l’equip directiu i de suport.

Es realitzaran reunions de coordinació curricular, com a mínim quinzenalment.
b) Organització de les tutories i seguiment de l’alumnat. Consideracions en
relació amb el temps de treball (professorat i alumnat).
Cada tutor/a durà un registre de les actuacions desenvolupades en relació a l’atenció
a les necessitats personals dels alumnes i de les seves famílies.
La planificació de les activitats a desenvolupar per l’alumnat ha de ser consensuada
per l’equip docent i en cap cas ha de ser superior a tres hores diàries a l’escenari
C.
El professorat serà receptiu a les dificultats comunicades per les famílies per els
alumnes en relació a l’ús de les TIC i al temps per utilitzar-les. També a altres de
tipus personal.
Setmanalment, com a mínim, s’hauran de fer dues reunions a través de
videoconferència amb tot el grup-classe d’alumnes amb el tutor assignat.
La plataforma d’ús per lliurar i corregir les tasques ha de ser per tot l’equip docent la
mateixa que s’ha emprat a classe i serà la que consta a Pla digital.
Es potenciarà l’autoavaluació i la coavaluació i la heteroavaluació dels alumnes a
tots tres escenaris. Les correccions de les activitats significatives de l’aprenentatge
dels alumnes han de tenir el feedback corresponent.
Els mestres a l’escenari C establirà un horari diari per l’atenció als alumnes a través
de la plataforma determinada.
S’emparà el Gestib com a mitjà de comunicació preferent amb els professors per
part de l’equip directiu i per part dels tutors amb les famílies.
Cada tutor tindrà un horari d’atenció a les famílies assignat per la direcció del centre.
Aquest horari podrà ser més ampli en un escenari C.
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L’equip directiu informarà als pares i mares dels tutors assignats als alumnes i dels
horaris d’atenció en cada escenari.
c) Pautes per a les reunions de treball.

Es seguirà el calendari fixat a la PGA.

Els Claustres seran telemàtics a tots els escenaris, sempre que no es modifiqui el
nombre màxim de persones assistents que actualment es fixa en 25, i amb la
freqüència que es requereixi.
Als escenaris B i C es prioritzaran les reunions d’equips docents i de tutors.

Els Equips docents i equip de suport als escenaris B i C podran ser telemàtics. I es
realitzaran amb una temporització setmanal.
Les reunions de les diferents coordinacions i, especialment, la de TIC i Salut podran
realitzar-se telemàticament, a nivell de claustre. També podran ser presencials a
l’escenari A i B si es fa per assessorar als equips docents o de cicles sempre que es
guardin les mesures de prevenció escaients.
En general, dins els escenaris A les Reunions d’equip de cicle i les reunions de
tutors per etapa es realitzaran quinzenalment.

La documentació corresponent per al correcte desenvolupament de cada reunió, així
com la que es generi durant les mateixes, estarà a disposició de tot el professorat en
tot moment, en la xarxa interna de centre , o altres sistemes segurs determinats al
pla digital de contingència.
6. Pla d’acollida
Es planificarà l’acollida d’alumnes, famílies i professorat a la nova realitat escolar, vetllant en tot
moment pel benestar socioemocional.
Caldrà tenir especial atenció a l’acollida emocional de l’alumnat amb NESE i a la del més vulnerable, i
preveure el seguiment i la coordinació amb l’equip de suport, les famílies i els serveis externs.

41

PLA DE CONTINGÈNCIA

CEIP SA JOVERIA

JULIOL 2020

Escenari A
Alumnat
Pla d’acollida per l’alumnat d’infantil de 3 anys
El període d'adaptació dels alumnes de 3 anys, sempre s'ha de planificar amb molta cura per tot el
que implica començar l'escola.
Aquest curs s'haurà de planificar respectant les mesures de prevenció, seguretat i higiene.
Prioritzant l'ús de l'espai exterior en el cas de l'assitència de les families i respectant les ratios
establertes a algomeracions màxim de 25 persones.
Per la resta de l’alumnat
Els dies 10 i 11 de setembre es planificaran horaris per l’acollida de cada grup aula, per tal de
permetre una rebuda més propera i vetllar pel benestar de tots i totes, així com cada grup poder
descobrir els diferents espais del centre i poder transmetre la informació i la conscienciació sobre les
mesures de seguretat, prevenció i higiene que ha pres el centre amb la finalitat de garantir un retorn
a l’activitat presencial de forma segura.
Al llarg el primer trimestre caldrà tenir en compte els aspectes socioemocionals, la cohesió de grup,
el treball de la nova situació, entre d’altres; per això es proposa incorporar uns eixos transversals
que es puguin treballar durant tot el curs i principalment com a acollida durant el primer trimestre:
●

Relacions socials

●

Salut

●

Competència d’aprendre a aprendre

●

Competència digital

Actuacions previstes:
-

Informar i treballar sobre les mesures de seguretat i higiene i de prevenció de contagis.

-

Establir, en el pla d’acollida, activitats de cohesió de grup i espais de tutorització en gran i
petit grup; crear entorns segurs, de confiança i comunicació, entre l’alumnat que permetin
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moments per a l’expressió d’emocions, les necessitats, les preocupacions o els interessos, i
la promoció de les relacions socials.
-

Comptar amb un docent de referència per a l’alumne/a i per a les famílies, que actuï com a
enllaç amb altres professionals que també hi puguin intervenir.

-

Vetllar per la seguretat i el benestar físic i emocional de l’alumnat és funció de tot el
professorat. Cal fer especial incidència en l’alumnat més vulnerable.

-

Assegurar un moment diari de conversa individual, en petit o gran grup.

Escenari A: Normalitat
Tenir en compte, en els casos en què els infants canvien de tutor/a, que no s’ha pogut fer un
tancament de curs de manera ajustada a les necessitats emocionals de l’alumnat. Sempre que sigui
possible, proposar fórmules organitzatives que permetin una intervenció del tutor/a anterior en el
curs actual, bé col·laborant amb el nou tutor/a, bé fent visites al grup de manera continuada per un
període inicial. Accions que es podrien tenir present:
-

Realitzar sessions de tutories grupals setmanals.

-

Realitzar tutories individuals al llarg del curs.

-

Planificar a 4t d’educació infantil activitats d’adaptació de l’etapa per tal de restablir el
lligam afectiu i l’adaptació a la vida de grup.

-

Realitzar demandes al servei d’orientació educativa quan es detecti alumnat amb una
situació socio-familiar especialment vulnerable.

-

Fer un seguiment mensual per part dels PTSC de l’assistència de l’alumnat, especialment de
l’alumnat considerat en situació de vulnerabilitat. Iniciar els protocols d’absentisme quan es
detecti una situació de risc.

Escenari B
-

Consensuar prèviament uns criteris de redistribució de grups i assignació de tutor/a
mantenint les famílies informades. En cas de necessitat de fer subgrups per complir amb les
mesures de seguretat, cada subgrup ha de tenir assignat un mestre/a de referència i s’ha de
preveure el seu equip educatiu. Aquest mestre/a de referència es coordinarà amb el tutor/a
i s’encarregarà de l’acollida de l’alumnat, atendre les demandes i/o mancances detectades,
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facilitar la integració en aquesta nova realitat, etc.
-

Realitzar sessions de tutories grupals i individuals així com a l’escenari A.

-

Prioritzar l’atenció a l’alumnat sobre el treball d’objectius d’àrea/competència, fent un
treball el més globalitzat i interdisciplinar possible.

-

Realitzar demandes al servei d’orientació educativa quan es detecti alumnat amb una
situació socio-familiar especialment vulnerable.

-

Fer un seguiment mensual per part dels PTSC de l’assistència de l’alumnat, especialment del
considerat en situació de vulnerabilitat. Iniciar els protocols d’absentisme quan es detecti
una situació de risc.

-

Pel que respecta a les activitats d’adaptació a l’etapa d’infantil, es farien en les mateixes
condicions que en l’escenari A.

Escenari C: Confinament
-

Preveure una alternativa al període d'adaptació dels infants de 4t d’educació infantil que
habitualment es fa de manera presencial. Caldrà trobar estratègies per l’establiment del
vincle, conèixer el professorat, l'alumnat i les famílies emprant eines telemàtiques, per tal
que es familiaritzin amb l’escola i adquireixin confiança amb el seu tutor

/a i la resta de

l’equip educatiu amb qui tendrà contacte. Serà molt necessari facilitar documents visuals o
utilitzar alguna plataforma digital per establir videotrucades freqüents per tal de fer les
presentacions entre els infants, l’equip docent i les famílies.
-

Realitzar videotrucades freqüents per afavorir el vincle i la cohesió del grup. El tutor/a
contactarà, com a mínim, una vegada a la quinzena amb cada alumne/a de del seu grup
individualment per fer seguiment de la seva situació i detectar possibles necessitats.
Es recomana que al 2n cicle de l’educació infantil i al primer cicle d’educació primària els
grups de videotrucades siguin d’uns 5 o 6 alumnes.

-

Preparar materials i activitats competencials en base a les necessitats que presenta cada
infant i cada grup. Preveure que les tasques competencials que s’han iniciat en l’escenari de
“normalitat” puguin tenir continuïtat.

-

Fer un seguiment quinzenal de l’alumnat per part dels equips docents. Es pot emprar
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l’instrument per mesurar l’impacte social i educatiu de la COVID-19 que es troba al web del
Servei d’Atenció a la Diversitat.
-

Realitzar demandes d’intervenció al servei d’orientació quan es detecti alumnat amb una
situació socio-familiar especialment vulnerable.

Famílies
Sempre tenint present les mesures sanitàries, per tal de possibilitar l’establiment d’un vincle amb el
centre educatiu, es podrà permetre l’entrada de les famílies a l’escola, per reforçar el coneixement
entre tutor i família i mostrar la tasca que s’està duent a terme a dins les aules, d’aquesta manera la
col. laboració escola-família serà més fluïda i, en cas de confinament, aquest treball previ esdevindrà
una fortalesa.
Assegurar la participació i la informació a les famílies sobre les mesures de seguretat i higiene, les
característiques especials d’aquest curs escolar quant a organització, currículum i metodologies que
es duran a terme.
Accions que cal tenir present:
-

Recollir la valoració de les famílies, de manera organitzada i objectiva, sobre la resposta
educativa durant el confinament del curs 2019/20, per tal de millorar i preveure un nou
escenari d’activitat educativa no presencial.

-

Establir espais destinats a la reflexió compartida entre les famílies, amb la participació de
l'APIMA.

-

Realitzar accions de contacte i acollida amb les famílies per part de tutors i tutores, amb
l’objectiu d’establir un vincle de confiança amb l’escola i analitzar la situació actual de cada
una d’elles.

-

Intensificar aquestes mesures amb les famílies que més ho necessitin o ho hagin sol·licitat.

Escenari A i escenari B
Informar les famílies, a les reunions de principi de curs, dels recursos i serveis disponibles en el
centre i d’aquells que les administracions posen al seu abast, perquè els coneguin i puguin sol·licitarlos si els necessiten.
-

Realitzar un seguiment de l’alumnat que al curs 2019-20 s’hagi detectat com a vulnerable
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per la COVID-19 i realitzar tutories periòdiques amb les famílies per facilitar-los la màxima
ajuda possible.
-

Crear un banc de recursos amb activitats lúdiques i treball d’aspectes emocionals a l’abast
de les famílies.

Escenari C: Confinament
-

Dur a terme totes les accions anteriors que es puguin fer de forma telemàtica, segons la
disponibilitat d'accés de cada família.

Professorat
-

Preveure temps destinat al contacte i la reflexió compartida entre docents, que ha de
permetre generar seguretat i cohesió d’equip, i fomentar processos de pràctica reflexiva,
retroalimentació i feedback educatiu de la pràctica educativa.

-

Establir espais de treball socioemocional i de guiatge, amb la col·laboració de Convivèxit dins
o fora del centre.

Escenari A (“Normalitat”) i escenari B (Agrupaments reduïts)
-

Realitzar activitats que permetin crear i reforçar el vincle entre els diferents membres del
claustre i enfortir la cohesió del grup per possibilitar processos de reflexió.

-

Disposar d’espais en xarxa on l’equip educatiu pugui compartir recursos de tota mena, de
manera que les diferents aportacions individuals construeixin un espai compartit de
coneixement.

Escenari C (Confinament)
-

Realitzar reunions telemàtiques que afavoreixin el contacte i la coordinació entre els
docents.

-

Crear espais de treball socioemocional virtuals.

-

Assignar a cada mestre nou en el centre un mestre de referència que li faciliti la integració i
l’ajudi a adaptar-se el més aviat possible.

-

Fer ús de l’espai virtual per compartir recursos, tasques, informació…
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7.Coordinació per a la salut
▪

La directora serà la persona responsable de la coordinació amb els serveis externs (sanitat,
policia tutor...) centre de salut de referència, en el nostre cas el centre de salut d’Es Viver.

▪

Es constituirà la comissió de salut amb la directora, la cap d'estudis i l'orientadora.

▪

Es coordinarà amb el Servei de Prevenció de Riscs Laborals per correu electrònic o al telèfon del
SPRL per tal de coordinar les actuacions davant professionals amb problemes de salut.

▪

La comissió de salut durà a terme la coordinació de la planificació del disseny d’activitats
d'educació per a la salut que incloguin les mesures de promoció, prevenció, i protecció de la
salut davant la COVID-19 i del disseny de la inclusió d’aquestes activitats en els programes i
activitats de promoció i educació per a la salut del centre educatiu.

8.PLA DE CONTINGÈNCIA DIGITAL
Centre

07013577

Codi de centre

CEIP SA JOVERIA

1. Organització del centre
1.1. Entorn digital

GSuite Google, Tenant Microsoft o altre
Entorn Elegit

Curs/Etapa

GSuite

Educació Primària

Blogger

Educació Infantil

Responsable de la consola

Coordinador TIC
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1.2. Usuaris
1.2.a. Usuaris professors

Responsable creació usuaris

Coordinador TIC

Format elegit(exemplenomllinatge@centre.xxx)

inicialnomllinatge@centre.com

Moment entrega credencials

Primera setmana del curs

1.2.b. Usuaris alumnes

Responsable creació usuaris

Tutor/a de cada grup

Subdomini específic alumnes

[ ] Sí

Formatelegit(exemplenomllinatge@centre.xxx)

nomllinatge@centre.com

Recollida autorització menors 14 anys

Si

Moment entrega credencials(usuari i contrasenya)

Primera setmana del curs

Responsable entrega credencials

Tutors de cada grup

[ X ] No

1.3. Aules digitals

Curs/Etapa

Aula digital (Teams, Classroom, Moodle…)

Educación Primària

Classroom

Educación Infantil

Blogger

1.4. Activació GestIB famílies

Responsable de l’activació

Secretari

Moment

Al mes de juliol a les famílies de 4t d’educació
infantil i noves matrícules de centre

Seguiment de l’activació(% famíliesambGestIBactivat)

Es tornarà a fer revisió per part dels tutors de
cada grup a començament de curs per tal de
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garantir que les famílies que no estiguin
donades d’alta, es puguin donar en aquest
moment.

2. Formació
2.1. Claustre

Nombre de persones amb necessitats de formació bàsica de l’entorn(GSuite,

33

Tenant, Moodle…)

Nombre de persones que han fet formació bàsica

1

Preparar un llistat amb el professorat interessat en aquesta formació.

2.2. Equip directiu/coordinador TIC
Necessitat de formació en administració de consola
Nombre de les persones que faran la formació

[ x ] Sí [ ] No
2

2.3. Alumnat
2.3.a. Planificació activitats inicials formatives per l’adquisició de la competència digital bàsica

Concepte

Responsable

Moment en què es farà

Tutorials i practiques als
entorns virtuals que es facin
servir

Tutors de cada grup

2 primeres setmanes del curs
escolar

2.3.b. Planificació activitats formatives de consolidació

Concepte

Responsable

Moment en què es farà

2.4. Famílies
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Activitats adreçades a l’acompanyament de les famílies en l’adquisició de competència digital
Concepte

Responsable

Moment en què es farà

GestibFamílies

E.directiu

2 primeres setmanes del curs
escolar

Entorn del grup aula

Tutors

2 primeres setmanes del curs
escolar

3. Dispositius i connectivitat

3.1. Dispositiu per l’alumnat
Si hi ha distintes situacions en funció del curs/etapa, emplenar una taula per cada cas.

Curs/Etapa

EducacióPrimària

Dispositiu per l’alumnat

20 Dispositius del centre carretons compartits

Tipus de dispositiu

Ordinadors portàtils

3.2. Alumnat amb dificultats per accedir a dispositius
Responsable detecció alumnat amb problemes
econòmics

Tutors ho detecten i ho comuniquen a l’equip
directiu

Nombre d’alumnes sense dispositiu

14

Nombre d’alumnes sense connexió

1

Responsable gestió préstec dispositius

Directora

Preparar un llistat nominal d’aquests alumnes.
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3.2. Inventari
Responsable inventari recursos digitals

Coordinador TIC

9.NECESSITATS DE RECURSOS ESPACIALS, PERSONALS I MATERIALS

NECESSITAT DE RECURSOS ESPACIALS

ESPAIS

JUSTIFICACIÓ

DEMANDA NECESSITAT

Habiltiar accesos exteriors

Garantir entrades en diferents llocs i que no

Ajuntament

del c/ Professora Llanos

hi hagi aglomeracions

Lozano per les entrades
d'infantil i 2n cicle

Retolar els accesos de les

Evitar aglomeracions a les entrades i sortides

Centre

Instalar manpares de separació per tal de

Centre

entrades i sortides

Banys d'infantil

garantir que cada grup de convivència estable
tengui els seus wàters i lavabo.
Instalar dispensadors de paper assecant

Habilitació de l'espai de

Dotació i instal. lació d'un equip de pissarra

l'aula de música i biblioteca

digital.

com a aula d'un grup de /
6è de primària.

Habilitació de l'espai de

Centre
Dotació del mobiliari i material

Retirar tots els equips d'informàtics.

l'aula d'informàtica com a

Coordinador TIC i empresa
especialitzada.

aula d'un grup de 1r de
primària

APIMA

Dotació d'una pissarra de guix.
Dotació del mobiliari i material

Centre
Centre
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Habiltiació espais exteriors

Condicionament del sorral d'infantil

Centre

Condicionament de l'espai d'escorça i pedres

Es sol. licitarà la subvenció a

d'infantil

alguna entitat

Condicionament de l'espai de l'aula de natura

Centre

Condicionament de l'hort

Ajuntament

NECESSITATS RECURSOS PERSONALS

DEMANDA NECESSITAT

Dotació d'un mestre de primària.

Conselleria

d'Educació,

recerca

i

universitat

Personal de neteja per garantir les desinfeccions durant Ajuntament
la jornada escolar, ja que s'ha de realitzar una neteja i
desinfecció de les instal. lacions mínim un cop al dia, i
s'ha de reforçar en aquells espais que ho necessitin en
funció de la intensitat d'ús. Com és el cas del gimnàs, la
sala de psico, la sala d'usos múltiples que s'utiltiza per
l'escola matinera i menjador.
S'ha de garantir la desinfecció 3 vegades al dia als
diferents banys.
S’ha de garantir la desinfecció de les estructures dels
patis, desprès de cada ús per part d'un grup.
S’han previst 3 torns d’ús dels espais exteriors, per tant 3
moments de desinfectar les estructures.
Tal com recull el punt 4 de l'Annex 3: Mesures
higièniques

als

centres

educatius.

http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4287901
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DEMANDA NECESSITAT

En cas d'escenari C: Prèstec d'ordinadors portàtils pels Conselleria d'Educació
alumne, per tal d'assegurar l'ensenyament a distància
per part de l'alumnat

A l'escenari A: dotació d'un equip de PDI per l'habilitació APIMA
de l'aula de música en un aula de 5è

A l'escenari A: dotació d'equipament informàtic o de PDI APIMA
( segons pressupost) per l'habilitació de la biblioteca com
aula de 6è

10. Annexes
- Plànols espais exteriors senyalitzant els accesos
- Plànols interiors senyalitzant accesos
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C/C
C/ CORONA ACCÉS 1r - 2n - 3r PRIMÀRIA

PUNTS D'ACCÉS AL CENTRE
Entrada principal c/ Corona, per visites, professionals
tècnics i APIMA

C/ Professora Llanos Lozano

C/ Professora Llanos Lozano

ACCÉS 4t - 5è - 6è PRIMÀRIA

ACCÉS INFANTIL

Grups 3 anys

Grups 4 anys

Grups 5 anys

ACCÉS 1 - INFANTIL
3, 4 i 5 ANYS
C / Professora Llanos Lozano
C/ Professora Llanos Lozano

54

PLA DE CONTINGÈNCIA

CEIP SA JOVERIA

JULIOL 2020

SORTIDA FAMÍLIES
INFANTIL
C/ CORONA

ESCALA 1: grups de 1r i 2n

ACCÉS PRIMER CICLE:

ESCALA 2: grups de 3r

ESCALES ACCÉS

1r, 2n i 3r

GRUPS 1r, 2n i 3r

C/ CORONA

PRIMÀRIA
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ESCALA 2: grups de 4t

ESCALA 3: grups de 5è i 6è

ACCÉS 2 - ALUMNAT 2n CICLE:
4t - 5è - 6è PRIMÀRIA
c/ Professora Llanos Lozano

ESCALA 2: grups de 4t

ESCALES ACCÉS
GRUPS 4t, 5è i 6è

ESCALA 3: grups de 5è i 6è

PRIMÀRIA
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11. LLISTAT DE CONTROL DEL PLA DE CONTINGÈNCIA

1. Planificació de les mesures de prevenció, protecció i higiene enfront de la COVID-19
adaptades a l’etapa educativa.

1.1 Mesures de prevenció als diferents espais (Annex 3 de la resolució)

S’han organitzat les entrades i sortides?

Sí/no

SI

S’ha organitzat la circulació de passadissos, banys?

SI

S’ha organitzat l’utilització dels diferents espais del centre?

SI

S’ha organitzat la neteja i desinfecció de les aules?

SI

S’ha organitzat la ventilació dels espais?

SI

S’ha previst quin material de protecció serà necessari a cada espai?

SI

S’han rotulat els espais en funció de les necessitats (aforament, direccionalitat,

Si

cartells, infografia)?

1.2 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi (Annex 2 de la

Sí/no

resolució)

S’han previst mesures de prevenció, protecció, d’higiene i de desinfecció en

SI

l’entorn de treball: en reunions, a les classes, als espais comuns

S’han previst mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i personal no

SI

docent?
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S’han previst mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de

SI

contagi?

1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene

S’ha planificat la informació a les famílies?

S’ha planificat la informació a l’alumnat?

S’ha planificat la informació al personal docent i no docent?

S’han planificat accions formatives per a l’alumnat, les famílies i el personal

Sí/no

SI

SI

SI

SI

docent i no docent?

2. Planificació organitzativa (Veure resolució)

S’ha planificat l’actualització de la informació referent a famílies i alumnat

Sí/no

SI

vulnerable?

S’han planificat els accessos al centre per als escenaris A i B?

S’ha planificat la circulació dins el centre per als escenaris A i B?

SI

SI
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S’ha planificat l’aforament dels espais per als escenaris A i B?

S’ha previst l’organització d’horaris, agrupaments, torns de pati, entrades i

SI

SI

sortides per als escenaris A i B?

S’ha previst la constitució d’equips docents per als escenaris A i B?

S’ha previst l’organització per canviar d’un escenari a un altre?

S’ha previst la coordinació entre etapes en els tres escenaris?

3. Planificació curricular

S’han planificat l’avaluació inicial als tres escenaris?

S’ha previst com s’adequaran les programacions en els tres escenaris?

S’ha previst dins les programacions el treball dels temes transversals: relacions

SI

SI

SI

Sí/no

SI

SI

SI

socials, salut, competència aprendre a aprendre i competència digital, ¿en els
tres escenaris?

S’ha previst l’organització de tutories en els tres escenaris?

SI
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4. Pla d’acollida

S’han planificat l’organització del pla d’acollida de l’alumnat per als tres

Sí/no

SI

escenaris?

S’han planificat l’organització del pla d’acollida de les famílies per als tres

SI

escenaris?

S’han planificat l’organització del pla d’acollida del personal per als tres

SI

escenaris?

5. Coordinació per a la salut

S’ha planificat el disseny d’activitats específiques per a l’educació per a la salut als

Sí/no

SI

tres escenaris?

S’ha previst la coordinació amb serveis extern als tres escenaris?

6. Pla de contingència digital

S’ha elaborat el pla?

SI

Sí/no

SI

12. ACTA DE CERTIFICACIÓ DE CALUSTRE I DE CONSELL ESCOLAR
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CEIP SA JOVERIA
Codi 07013577
c/ Corona nº 14 - 16,07800 Eivissa
Telf/fax:971.31.29.44
Email: ceipsajoveria@educaib.eu

CERTIFICAT D’APROVACIÓ DEL CLAUSTRE

Rosa Thomas Mulet, directora del CEIP SA JOVERIA,
Convocat el Claustre de professors/es en data 24 de juliol de 2020 per l'aprovació del
Pla de contingència, queda aprovat per 28 vots a favor i 4 absències justificades.

Atentament,
Rosa Thomas Mullet

Eivissa, 24 juliol de 2020
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CEIP SA JOVERIA
Codi 07013577
c/ Corona nº 14 - 16,07800 Eivissa
Telf/fax:971.31.29.44
Email: ceipsajoveria@educaib.eu

CERTIFICAT D’APROVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

Rosa Thomas Mulet, directora del CEIP SA JOVERIA,
Convocat el Consell Escolar en data 27 de juliol de 2020 per l'aprovació del Pla de
contingència, queda aprovat per 11 vots a favor i 2 absències justificades.

Atentament,
Rosa Thomas Mullet

Eivissa, 27 juliol de 2020
Escriba el texto aquí
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