COL·LEGI LA PRESENTACIÓ
ARENYS DE MAR

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE

L’Administració educativa ha establert que els centres han d’elaborar un Pla
d’organització de centre amb una sèrie de previsions per garantir la seguretat
d’alumnes i de treballadors, per establir mesures de protecció i, si s’escau, de
traçabilitat. Aquest document s’ha elaborat seguint les directrius dels documents
publicats per l’Administració educativa.
Aquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui
dur a terme amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre la protecció de
la salut de les persones als centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia
i el dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat.
En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la
màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge, aplicant les
mesures sanitàries de protecció que siguin necessàries.

•

Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir
accés a l’educació en condicions d’equitat.

•

L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la
màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la
funció social de l’educació.

•

L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.

•

A través de les mesures proposades, els centres educatius han
d’estar en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la
ràpida identificació de casos i de contactes.
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El Pla d’organització de centre té present els següents aspectes:
-

La seguretat de tota la comunitat educativa, per tal que els centres
educatius siguin espais on l’activitat educativa es pugui desenvolupar de
manera segura i confortable.

-

La salut d’alumnes i de treballadors, per reduir la transmissió del virus i
millorar-ne la traçabilitat.

-

L’equitat, per afavorir la presencialitat dels alumnes amb més necessitats
educatives, però sense renunciar a la seguretat.

-

La vigència d’aquestes previsions per a tot el curs 2021-2022, en
coherència amb la realitat dels centres i del seu entorn, i seguint sempre
les instruccions de l’Administració.

ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, DE PROFESSIONALS I D’ESPAIS
Es manté la proposta de l’organització de grups de convivència estables. Com
s’ha demostrat durant el curs 2020-2021, aquest tipus d’organització permet una
fàcil traçabilitat dels casos que es produeixen, per tant, permet una identificació
i una gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables
d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, en el marc dels quals es produeix la
socialització de les persones que els integren. Poden formar part d’un grup
estable, altres docents o personal de suport educatiu i d’educació inclusiva.
Per tant, es tracta d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt
quotidiana. Això permet que en aquests grups de convivència no sigui necessari
requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta d’1,5 metres.
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups
(docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups
s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de
protecció individual, especialment la ventilació i l’ús de la mascareta.
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Els alumnes d’educació secundària es reagruparan per matèries optatives i els
alumnes de batxillerat per diferents modalitats, per tal d’evitar al màxim la
mobilitat dels alumnes.
Servei de menjador
-

El servei de menjador escolar s’organitzarà a l’espai habilitat amb aquesta
finalitat. Els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts, en una
o més taules. Es ventilaran els espais contínuament i es mantindrà el
rentat de mans.

-

El professorat farà ús del servei del menjador en un espai clarament
diferenciat de l’alumnat del centre.

-

Serà obligatori l’ús de mascareta al menjador, excepte quan estiguin
asseguts a taula, i es mantindran les distàncies de seguretat.

Espais de reunió i treball del personal
Els professionals del centre es podran reunir a la sala de professors, mantenint
la distància de seguretat i faran ús de la mascareta. Es mantindrà la ventilació
correcta de l’espai.
CIRCULACIÓ DINS DEL CENTRE
- En els passadissos i en els lavabos, es vetllarà perquè no coincideixi més d’un
grup estable.
- A partir de 6 anys, els alumnes portaran la mascareta en tot moment dins de
l’escola o en els desplaçaments (segons l’evolució de la pandèmia).
- És recomanable que els alumnes de menys de 6 anys també portin la
mascareta quan surtin del seu grup estable o en els desplaçaments.
Cal tenir present que no es permetrà l’entrada de cap alumne/a al centre
sense mascareta.
Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar
en el cas que ho indiqui el personal del centre, seguint totes les mesures de
protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de
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seguretat. Cal limitar, tant com sigui possible, la seva estada als accessos del
centre
Ús de la mascareta
En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i
la normativa vigent, l’ús de la mascareta és susceptible de patir variacions de
cara al nou curs escolar 2021-2022.
Col·lectiu

Indicació

2n cicle d’educació infantil (3-6 anys)

No obligatòria

De 1r a 6è de primària

Es valorarà segons el context i la
normativa

A partir d’educació secundària,
batxillerat, formació professional i
centres de formació d’adults

Obligatòria

Personal docent i no docent

Obligatòria

GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES
Entrades i sortides
Educació infantil
Els alumnes d’educació infantil entraran per dues portes diferents.
-

Els alumnes de P3 entraran per la porta del davant, la que dona al pati de
les palmeres.

-

Els alumnes de P4 i P5 entraran per la porta del darrera, la que dona a la
pista.

-

Ambdues portes tenen accés directe a l’aula.
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-

A mesura que els alumnes vagin arribant, aniran entrant. Les portes
d’accés s’obriran a les 8.55 h i a les 14.55 h.

-

Els alumnes sortiran per les mateixes portes d’entrada, les portes s’obriran
a les 12.30 h i a les 16.55 h per poder facilitar la sortida de manera
esglaonada.

Educació primària
Els alumnes d’educació primària entraran per dues portes diferents.
-

Els alumnes de 1r i 2n d’educació primària entraran i sortiran per la porta
del pati de les palmeres. La recollida d’aquests alumnes es farà a l’edifici
de l’escola, no se’ls deixarà baixar sols, ni per la baixada ni per les
escales.

-

Els alumnes de 3r d’educació primària entraran i sortiran per la porta del
pati de les palmeres.

-

Els alumnes de 4t, 5è i 6è d’educació primària entraran i sortiran per la
porta del pati de les acàcies.

Les portes d’entrada s’obriran a les 8.55 h i a les 14.50 h. Les portes de sortida
s’obriran a les 12.30 h i a les 16.55 h per poder facilitar l’entrada i la sortida de
manera esglaonada. Els cursos aniran sortint acompanyats per un professor.
1r ESO
Els alumnes entraran al matí de 7.50 h a 8 h i sortiran a les 13.30 h (a excepció
dels dijous que sortiran a les 14.20 h). A la tarda entraran a les 14.55 h i sortiran
a les 17 h. Les entrades i sortides es realitzaran sempre per la porta del pati de
les acàcies.
2n ESO
Els alumnes entraran al matí de 7.50 h a 8 h i sortiran a les 13.30 h (a excepció
dels dijous que sortiran a les 14.20 h). A la tarda entraran a les 14.55 h i sortiran
a les 17 h. Les entrades i sortides es realitzaran sempre per la porta del pati de
les palmeres.
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3r i 4t ESO
Els alumnes entraran al matí de 7.50 h a 8 h i sortiran a les 13.30 h (a excepció
dels dijous que sortiran a les 14.20 h). A la tarda entraran de 14.50 h a 15 h i
sortiran a les 17 h. Les entrades i sortides es realitzaran sempre per la porta del
pati dels eucaliptus.
1r i 2n de batxillerat
Els alumnes entraran al matí de 7.50 h a 8 h i sortiran a les 14.20 h (a excepció
dels dilluns que sortiran a les 13.30 h, perquè tenen classe a la tarda). A la tarda
entraran de 14.50 h a 15 h i sortiran a les 17 h. Les entrades i sortides es
realitzaran sempre per la porta principal de l’escola.
ÚS DELS PATIS
A l’espai del pati es pot permetre la interacció de diferents grups de convivència
estable, si es fa ús de la mascareta
-

Educació infantil: els alumnes d’educació infantil sortiran al seu pati a les
10.50 h fins a les 11.40 h.

-

Educació primària: els alumnes d’educació primària sortiran al seu pati a
les 11 h fins a les 11.35 h.

-

ESO i batxillerat: els alumnes d’ESO sortiran al seu pati a les 10.55 h fins
a les 11.25 h. Els alumnes de batxillerat, a l’hora de l’esbarjo, surten a fora
del centre.

Tots els alumnes sortiran i entraran del pati per les portes assignades
anteriorment.
NETEJA I DESINFECCIÓ
-

Utilitzarem gel hidroalcohòlic a les entrades i sortides.

-

Els docents i monitors seran molt curosos en la neteja de mans, tant a
l’entrada com a la sortida de l’aula i del menjador.

-

Es ventilaran sovint els espais, especialment, a l’hora del pati.

-

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les
superfícies és molt menys rellevant del que s’havia considerat inicialment.
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Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no serà necessària l’aplicació
dels protocols de neteja establerts en el curs 2020-2021.
-

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una
periodicitat diària al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles
superfícies de contacte habitual.

-

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió de la COVID19, per aquest motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la
realització d’aquelles activitats que puguin fer-se a l’aire lliure.

PROTOCOL A SEGUIR EN CAS DE CONTAGI O DE SOSPITA DE CONTAGI
-

En cas de símptomes de contagi, s’aïllarà l’alumne/a en un espai
determinat.

-

L’alumne/a es posarà la mascareta i s’evitarà que toqui cap objecte, com
baranes, manetes de portes, joguines, etc.

-

Es desinfectarà el lloc de treball de l’alumne/a, prenent les precaucions
adequades.

-

En cas de contagi o sospita de contagi, s’avisarà la família de l’alumne/a.

-

Si l’alumne/a presenta símptomes de gravetat, s’avisarà el sistema
sanitari (061) i se seguiran les indicacions oportunes.

-

També s’avisarà als Serveis Territorials d’Educació (SSTT).

-

Quan un alumne/a presenti símptomes compatibles amb la COVID-19
(febre, dificultats per respirar, afectació de l’estat general per vòmits,
diarrea molt freqüents...), caldrà que l’alumne/a es quedi a casa fins que
sigui diagnosticat per un metge.

-

En el cas que un alumne/a sigui positiu de COVID-19, la seva classe haurà
de fer una quarantena (de 10 dies), per tant, aquests alumnes
interrompran l’activitat lectiva presencial i començaran l’activitat
telemàtica.

-

S’elaborarà un llistat de les persones amb les quals l’alumne/a ha tingut
contacte directe i proper.
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ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM
L’ACTUAL I EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O DE TANCAMENT DEL
CENTRE
Situació de pandèmia actual
En una situació de pandèmia com l’actual, l’escola està preparada per poder
garantir l’ensenyament presencial a tots els nivells i així poder arribar a tots els
alumnes, seguint sempre les mesures de seguretat recomanades pel
Departament d’Educació: màxims recursos, desinfecció, neteja i grups de
convivència. Per tant, des de l’inici del curs es treballarà de manera presencial,
però es reforçarà l’ús del Classroom i d’altres eines TIC.
Situació en cas de confinament total o parcial
En cas d’un confinament parcial o total, l’escola optarà per treballar de manera
telemàtica, tal i com es va fer en el moment de l’estat d’alarma. Les tasques a
realitzar dels alumnes s’adaptaran al nivell corresponent.
-

Educació infantil: es facilitaran a les famílies les tasques i els recursos que
hauran de realitzar els alumnes a través de la pàgina web de l’escola.
Periòdicament es faran videoconferències, via Meet, per tal de mantenir
el contacte amb els alumnes i les famílies.

-

Educació primària: la metodologia utilitzada durant el confinament es
mantindrà en aquest nou curs. Els alumnes de 1r d’educació primària i els
alumnes nous al centre rebran un correu corporatiu, també es crearà un
Classroom per a cada curs d’educació primària, el qual estarà actiu per
poder fer arribar informacions, treballar des de casa, presentar tasques,
treballs... Així, en cas de confinament total o parcial, el Classroom ja
estarà actiu i facilitarà que

es

pugui

treballar

eficaçment des del

primer dia. En cas de confinament total o parcial, també es farà un
seguiment i un acompanyament telemàtic dels alumnes via Meet, correu
electrònic, telèfon o WhatsApp.
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-

ESO i batxillerat: els alumnes treballaran a partir del Classroom, se’n
crearà un per a cada matèria, i es faran videoconferències via Meet, per
tal de seguir impartint les classes de les diferents matèries. També
s’elaborarà un horari de classes per facilitar l’organització del temps lectiu,
tenint en compte que totes les matèries han de ser-hi presents.

A principi de curs, es farà un tempteig de les necessitats que tenen els alumnes,
tant d’aparells com de connectivitat, per tal de poder facilitar dispositius el més
aviat possible en cas d’un nou confinament.
S’adaptaran els criteris d’avaluació a les consignes que ens faci arribar el
Departament d’Educació i a les pròpies del centre.

EXTRAESCOLARS
Seguiran el mateix tractament que les altres activitats escolars. Però caldrà
replantejar-se algunes activitats extraescolars en les quals el distanciament sigui
més complicat de mantenir.
PERMANÈNCIES
-

S’habilitarà un espai que permeti mantenir la distància interpersonal d’1,5
metres, sempre que sigui possible es farà en un espai exterior. Els
alumnes i el responsable de l’acollida hauran de portar mascareta.

-

Els pares hauran de deixar els fills a la porta de l’escola, no podran accedir
a dins de l’edifici.

-

Quan finalitzi el període d’acollida, els alumnes seran acompanyats a la
seva aula de referència i tant els responsables com els alumnes hauran
de portar les mascaretes.

SORTIDES CULTURALS
Pel que fa a les sortides i a les colònies, el centre durà a terme les activitats
previstes en la seva programació general anual, amb les adaptacions que calgui,
ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitàries, i d’acord amb el pla
sectorial vigent.

C/ Pompeu Fabra, 2 08350 Arenys de Mar, Barcelona Tel. 93 792 02 41 / 93 792 29 53
centre@presentarenys.net www.presentarenys.net

9

COL·LEGI LA PRESENTACIÓ
ARENYS DE MAR

CONCLUSIÓ
Es faran partícips d’aquest Pla d’organització de centre els membres de la
Comunitat educativa i la junta de l’AMPA, tant per perfeccionar-lo com per fer-los
prendre consciència de la importància de l'acompliment de les mesures que es
proposen.
El Pla d’organització de centre ha estat aprovat pel Consell Escolar a Arenys de
Mar el dia 21 de juny de 2021.

AQUEST PLA SERÀ SUSCEPTIBLE D’ACTUALITZACIÓ SEGONS LES
INSTRUCCIONS SANITÀRIES I EDUCATIVES CORRESPONENTS.
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