
pla d’organització 2021/2022

dades generals

Infantil Primària ESO Batxillerat

● Obertura del centre: dia 1 de setembre, per al Professorat i Personal no docent.
Horari: 9h a 17h

● Inici Infantil: dia 2 de setembre, de 9h a 17h amb servei de guarderia de 7:45 a 9h i de 17h a 18:00h
● Inici classes lectives: dilluns 13 de setembre.
● Infantil, Primària i ESO: Horari matí i tarda (9h a 17h). Excepte 4t. ESO dues tardes lliures i divendres fins les 16h.
● Batxillerat: Batxillerat compactat de 8h a 14:15/ 14:20h Batxillerat normal de 9h a 17h.

mesures higièniques prèvies

Infantil Primària ESO Batxillerat

● Desinfecció i neteja del centre.
● Guants en estoc
● 1 mascareta/dia per a cada professor o professora  i personal de secretaria.
● 1 bata sanitària professorat.
● Gel hidroalcohòlic i dispensadors a cada aula.
● Dispensadors a cada punt d’entrada.
● Ventilació freqüent i sempre que sigui possible.
● Carifa desinfectant i esprai per sabates

A més del personal de neteja i desinfecció anirà a l’escola un mestre de cada etapa per tal de preparar les aules, senyalitzar les entrades,
sortides i passadissos, posar els dispensadors de gel i acondicionar tot allò que cal per rebre amb seguretat l’alumnat.

distàncies

Infantil Primària ESO Batxillerat

Caldrà en tot moment respectar les distàncies marcades per normativa entre la interrelació d’alumnes.



Cada grup-classe quedarà fixat a la seva aula, sense poder fer treball cooperatiu amb la resta de grups.

entrades i sortides:
Tot l’alumnat  vindrà del carrer amb mascareta higiènica, tot el dia a partir de 6 anys.

Infantil Primària ESO Batxillerat

Entrada:
- Tots per l’entrada principal. Es tindrà
en compte aforament.

* 7.45h-8.30h llar i maternal - Psico
7.45h-9h P3 - Psico (amb mascareta)
7.45h-9h  P4 i P5 - passadís+aules de

P4/P5
(amb mascareta)

Sortida:
-Obrirem porta a les 16.30h
- maternal i llar: porta office
- parvulari: aula natura.
Es tindrà en compte l’aforament.

17h-18h P3 aula psico (amb
mascareta)
17h-17.30 P4-P5 porxo (amb
mascareta)
17.30h-18h P4-P5 aula maternal C
(amb mascareta)

Bus:
-Els nens i nenes s’esperaran al porxo
(amb mascareta)

Entrada:
- 1r., 2n. i 3r. pel pati de la
caseta
- 4t., 5è. i 6è. per secretaria
- usuàries del bus pel pati de la
caseta
Les alumnes aniran directament
a les seves aules i hi haurà 2
persones fent vigilància pels
passadissos.

Sortida:
-1r., 2n. ,3r., 4t., 5è. i 6è. pel pati
de la caseta
-Servei d’aula d’acollida
d’entrada i sortida: biblioteca
Primària

Entrada 4t. ESO: per la porta del
Hall (planta baixa edifici EPRI).

Sortida 4t. ESO: per la porta groga
edifici EPRI

Entrada 1r., 2n. i 3r. d’ESO per la
porta dreta del Hall Edifici ESO
(porta doble i gran). A partir d’aquí
dos circuits d’entrada (dreta i
esquerra).

Sortida 1r., 2n. i 3.r d’ESO: per la
porta esquerra del Hall Edifici ESO
(porta doble gran). S’hi arribarà a
través de 2 circuits de sortida (dreta
i esquerra).

Entrada pel hall central i sortida
per la sortida emergència.

agrupaments estables

Infantil Primària ESO Batxillerat

- grup aula (maternal, llar, P3, P4, P5)
- grup  estable amb  tutora ( P3, P4, P5)
-grup estable amb tutora  +
professora  de reforç a maternal i llar
-Tot el professorat amb mascareta

- grup aula (1A, 1B,.....)
- atenció estable tutora de grup
- Tot el professorat amb
mascareta
- Organització acadèmica

- grup aula (1r. ESO A, B, C… fins a
4t. ESO)
- atenció estable tutora de grup
- Tot el professorat amb mascareta

- Batxillerat grup A i B en la mesura
del possible serà grup estable;  si
no per modalitat compactat o no
compactat. Sempre, totes les
alumnes aniran amb mascareta.



- Organització acadèmica -a les assignatures optatives les
alumnes aniran sempre amb
mascareta.
- Organització acadèmica

- Tot el professorat amb mascareta
- Organització acadèmica

pati

Infantil Primària ESO Batxillerat

-separats per grups estables en
diferents zones: porxo, pista ,sorral (2
zones), caseta, atraccions.

-Cada grup estable tindrà les seves
joguines.

-Identificarem cada grup estable
segons un color.

-Horari: De 10.30-11h / 11h-11.30h

-L’esmorzar i el berenar  es faran a
l’aula.

- 10.30h-11h:
Cal que les alumnes portin en
tot moment la mascareta ja que
es barrejaran els grups estables.
- 11h-11.30h:
Cal que les alumnes portin en
tot moment la mascareta ja que
es barrejaran els grups estables.
* L’esmorzar es farà a l’aula.

- 11h-11.30h:
Cal que les alumnes portin en tot
moment la mascareta ja que es
barrejaran els grups estables.

Primer esmorzen a l’aula (10’50h a
11h) la professora que té classe és
qui es queda amb elles.
Si les alumnes estan fent optativa,
les alumnes es desplacen a
esmorzar a la seva aula de grup
estable on ja hi haurà professora.

- 1r. i 2n. Btx: Les alumnes poden
sortir al pati (fora de l’escola) a
partir de les 10:45h. Les que
vulguin es podran quedar a classe
on estan, sense menjar, fins les
11h, hi haurà també la professora
que tenia classe amb elles fins a
aquesta hora.

menjador i pati migdia

Infantil Primària ESO (1r. a 3r. ESO) 4t. ESO i Batxillerat

- maternal, llar - a l’aula (11:45h)
- P3 - psico infantil (12h)
- P4 i P5 - menjador infantil (13h) en 2
aules i amb separació entre els grups
estables.

A l’entrar i sortir sempre desinfecció de
mans.

El servei de vigilància es durà a terme
com altres anys:
maternal i llar: 2 professores per aula.

Han d’entrar i sortir del
menjador juntes per grups
estables. Abans de sortir cal
desinfectar les taules, que seran
fixes tot el curs.

A l'entrar i sortir sempre
desinfecció de mans.

- 1r, 2n., 3r. i 4t.: Menjador gran

Han d’entrar i sortir del menjador
juntes per grups estables. Abans de
sortir cal desinfectar les taules, que
han de ser fixes tot l’any. 1
responsable per taula.

A l’entrar i sortir sempre
desinfecció de mans.

- 1r., 2n. i 3r. ESO:

Tothom tindrà 30 minuts per dinar

4t. ESO: 14:10h
1r. Batxillerat: 14:15h
2n. Batxillerat: 14:20h

El servei de vigilància es durà a
terme com altres anys  (2
professores vigilants) però tenint
present les normes i mesures anti
COVID mencionades a l’apartat
d’ESO.

4t. ESO: caldrà acompanyar les



P3-P4-P5: 3 professores per cada
nivell. Sempre tenint present les
normes i mesures anti COVID.
Les professores acompanyaran els
alumnes al pati tenint en compte els
grups estables

Dormitori.
-maternal i llar  a les seves aules
respectives. ( 1 professora per aula)
-P3 a l’aula de psico. Separats per
grups estables. ( 1 professora)

Aixecar.
-maternal i llar: 1 professora per aula
-P3: 1 professora (NO dormen tots els
nens)

a les 12h.

- 5è. i 6è.: Menjador gran  a les
12.50h.

(segons ens indiquen les normes
sanitàries anti COVID).
La professora que té classe amb
elles les acompanya a la barra.

alumnes a la barra.
Batxillerat: el professor o
professora s’encarrega de buidar
l’aula i que vagin cap al menjador.
Les alumnes de Batxillerat sortiran
soles del menjador.

gimnàs

Infantil Primària ESO Batxillerat

Totes les activitats d’Educació Física es faran al pavelló, pati i porxo. La gimnàstica es farà al gimnàs.

Només s’utilitzarà com a Taller de Psicomotricitat per a Educació Infantil.
Es netejarà cada dia.

pla d’atenció online

Infantil Primària ESO Batxillerat

- Llibres de text i materials (format
paper i format digital)
- Sites i eines de Google education

- Llibres de text i materials
(format paper i format digital)
- Configuració Classroom i eines
de Google education des de 1r. i
des de principi de curs.

- Llibres de text i materials (format
paper i format digital).

Llibres de text i materials (format
paper i format digital).

acció tutorial

Infantil Primària ESO Batxillerat



- Amb les famílies es faran seguint les
mesures higièniques recomanades, o
bé telemàticament.

- Amb les alumnes amb
mascareta (grup estable) i, si pot
ser, a l’aire lliure.
- Amb les famílies es faran
seguint les mesures higièniques
recomanades, o bé
telemàticament.

- Amb les alumnes sempre amb
mascareta i, si es pot, a l’aire lliure.
- Amb les famílies es faran seguint
les mesures higièniques
recomanades, o bé
telemàticament.

- Amb les alumnes sempre amb
mascareta i, si es pot, a l’aire lliure.
- Amb les famílies es faran seguint
les mesures higièniques
recomanades, o bé
telemàticament.

extraescolars
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-    Es realitzaran normalitat seguint les
indicacions del departament de la
Generalitat.

- Es realitzaran normalitat
seguint les indicacions del
departament de la Generalitat

-  Es realitzaran en normalitat
seguint les indicacions del
departament de la Generalitat

- Es realitzaran en normalitat
seguint les indicacions del
departament de la Generalitat

formació docent

Infantil Primària ESO Batxillerat

- Telemàticament
https://campusvirtual.institucio.org/

- Telemàticament
https://campusvirtual.institucio.
org/

- Telemàticament
https://campusvirtual.institucio.org/

- Telemàticament
https://campusvirtual.institucio.org/

PD, PAS vulnerable

Infantil Primària ESO Batxillerat

- Seguiment a través de la mútua del centre educatiu

Mesures de protecció constants

Infantil Primària ESO Batxillerat

Caldrà fer el seguiment constant  de:

● Posar gel cada vegada que entrem i sortim de l’escola.
● Posar gel cada vegada que canviem de material.
● Rentat de mans constant/gel per part del professorat.
● Rentar mans abans i després de menjar esmorzar o berenar ( que hauran de menjar dins la classe)
● Vigilar que no interactuïn als passadissos.



● Controlar molt l’accés als lavabos. Rentar mans amb sabó al sortir.

● Portar 2 mascaretes (una de recanvi) i portar una bosseta de plàstic per guardar la mascareta quan dinen,...

Observacions de malaltia al centre

Infantil Primària ESO Batxillerat

En cas d’observar que algun nen o nena té febre, o presenta algun símptoma de malaltia, sigui quina sigui, s’avisa a l’agent Covid de l’escola que
l’aïllarà en una sala habilitada i avisarà la família , no es permetrà que es quedi a l’escola.
Hem de procurar portar els menors riscos possibles per als altres nens i nenes,  i professors i professores.
Consultar a la responsable COVID de l’escola.

Publicitat del document

Infantil Primària ESO Batxillerat

La primera versió d’aquest pla d’obertura es va presentar i aprovar al Consell Escolar de l’escola a data 21 de juliol de 2020.
Ha estat revisat durant la primera quinzena de setembre per adequar el pla a la nova normativa del Departament d’Educació i de Salut, establerta
entre finals d’agost i inicis de setembre.
Aquest Pla d’Obertura queda a disposició de la Inspecció, publicat a la nostra pàgina web, per a coneixement de totes les famílies i aprovat pel Consell
Escolar.


