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0. Justificació

Segons marca la “Resolució conjunta del conseller d'Educació i Formació Professional i de la consellera de

Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s'aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció,

coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als

centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022” i

la “Resolució del director general de Planifics curriculars, d’ordenació acadèmica i metodològics del segon

cicle d’educació infantil i educació primària i de l’educació secundària obligatòria i batxillerat per al curs

2020-2021 a les Illes Balears (BOIB núm. 113, de 30 de juliol)” s’ha elaborat la planificació plasmada en

aquest pla, amb un intent d’adaptar l’organització del centre a les demandes d’ambdues Resolucions.

La situació actual marcada per la crisi del COVID-19 ha provocat molts de canvis al nostre centre en molts

de sentits. Ens ha suposat canviar totalment l’organització, la distribució dels espais amb la conseqüent

pèrdua d’aquests per ser usats per a la seva finalitat. No es podrà comptar amb l’aula d’anglès, la de

música, la de biblioteca escolar ni la d’informàtica perquè s’han necessitat per ser ocupats pels diferents

grups estables de convivència que han suposat una reducció de les ràtios i, per tant, un augment

significatiu dels grups que necessiten un tutor.

A part d’una desestructuració dels tallers, el seguiment d’aquestes resolucions comportarà una pèrdua

d’una part de la metodologia que es duia a terme, com seria el programa de lectura en parelles entre

alumnes de diferents GEC, una part del projecte de biblioteca escolar, entre d’altres.

En referència als aspectes socials i emocionals dels alumnes, cal destacar els inconvenients que els

suposaran el fet de renunciar a alguns dels seus companys de classe, amb els quals havien compartit

vivències i experiències durant molts d’anys. Per a alguns d’ells suposarà la pèrdua de vincles importants i

significatius, tot i haver-los respectat el màxim possible a l’hora de fer els grups estables.

Tot l’equip de professionals del CEIP Norai treballarà perquè aquesta situació esdevinguda tengui el mínim

impacte en els nostres alumnes. Es treballaran de manera especial els aspectes emocionals i d’educació per

a la salut de manera que alleugeriguem les conseqüències negatives de la nova normalitat en el centre.

A continuació, exposam en una graella el resum de l’organització proposada per donar resposta a la

Resolució depenent de l’escenari en què ens trobem:
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TOTS ELS NIVELLS (0, 1, 2, 3, 4)

EDUCACIÓ INFANTIL

Grup

Núm

alum-

nes

Espai m2 Tutor Professorat de suport Especialistes

3 anys 18 Aula 3 anys
53

m2

mestre interí

(educació infantil)

Eva Pascual (+1

educació infantil/PT)

(mitja jornada)

Mestre interí (mitja

jornada)

Catalina Lora (AL)

Joana Mª Campomar

(cap d’estudis)

Mestre de música

+1 d’educació infantil

mestre interí música

Mestre interí anglès

4 anys 23 Aula 4 anys
53

m2

Mestre interí

(educació infantil)

5 anys 22 Aula de 5 anys
53

m2

Alicia García

(educació infantil)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r 20

Taller de

matemàtiques

1r cicle

53

m2

Olga Domínguez

(educació primària)

Petra Ferrà (PT)

Catalina Lora

(AL)

Laura Aguiló

(directora)

Mestre interí anglès

Mestre interí música

Jordi Picó (EF)
2n 25

Taller de català

1r cicle

53

m2

Margalida Julià

(educació primària)

3rA 14 Taller d’anglès
53

m2

Maria Llompart

(educació primària i AL)

Petra Ferrà (PT)
+1 de primària (mitja

jornada)
Catalina Lora (AL)

Mestre interí anglès

Mestre interí música

Jordi Picó (EF)

3rB 14
Biblioteca

escolar

53

m2

Mestre interí

(educació primària)

4tA 13

Taller de

matemàtiques

de 2n cicle

53

m2

Mestre interí

(educació primària i

especialista d’anglès)

4tB 13
Taller de ciències

2n cicle

53

m2

Mestre interí

(educació primària)

5è A 15
Taller de ciències

3r cicle

53

m2

Mestre interí

(Educació Primària)

Joanaina Matas

(secretària)

Catalina Lora (AL)

Mestre interí anglès

Mestre interí música

Jordi Picó (EF)
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Petra Ferrà (PT)
5èB 15

Taller de català

3r cicle

53

m2

Mestre interí

(Educació Primària)

6è A 14 Taller de música
53

m2

Mestre interí

(Educació Primària)

6èB 15
Taller

d’informàtica

53

m2

Mestre interí

(Educació Primària)
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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

1.1.1 Adequació organitzativa als diferents escenaris. Capacitat (ràtios/aula), entrades i sortides (portes i horaris),

passadissos, banys.

La mesura preventiva que s’utilitzarà principalment seran els grups estables de convivència tant a educació

infantil com a primària. En els grups de convivència estables els seus membres podran interactuar, sense

necessitat de dur mascareta a educació infantil, i amb mascareta a partir de 1r d’educació primària. El mestre

tutor de cada classe formarà part del seu grup estable, i hi podrà interactuar, encara que haurà de portar en

tot moment la mascareta. Els mestres especialistes i els de suport que intervenguin en els grups de

convivència estable hauran de portar sempre la mascareta i respectar la distància de seguretat.

Mesures preventives als espais

Escenari 0, 1 i 2 Escenari 3 i 4

Aforament

Educació primària:

25 infants per aula com a màxim

Educació infantil:

22 infants per aula

Distància de seguretat 1,2m

(1,44m2 per a cada alumne)

Depèn de les instruccions que es dictin

en funció de la situació sanitària del

moment.

Distància de seguretat 1,5m (2,25m2

per a cada alumne)

Entrades i sortides

Seguirem amb les entrades relaxades i sortides esglaonades. L’horari serà el

següent:

● Entrades de les 9:00h fins a les 9:10h.  Infantil i Primària

● Sortides de les 13:45h: Infantil. A les 14h dividirem en dos grups els

alumnes de primària per fer sortides per diferents llocs. Els mestres

tutors custodiaran les sortides per tal que no es donin

aglomeracions.

Barreres i Portes d’accés al

centre i a les aules.

Infantil: El grup de 3 anys entrarà i sortirà al recinte escolar per la porta única

que dona al carrer de l’edifici d’educació infantil (entrada número 5). Els

grups de 4 i 5 anys entraran i sortiran per la barrera blanca del Bar Norai

(entrada número 3).
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Primària: Els alumnes de 1r i 2n faran l’entrada i la sortida per la barrera del

carrer de la plaça de Cas Vicari (entrada número 4) .

Els alumnes de 3r faran l’entrada i la sortida per la barrera de devora el bar

Norai (accés 3).

Els alumnes de 4t, 5è i 6è faran l’entrada i la sortida per la part de dalt de

l’edifici de primària per la barrera de l’aparcament de bicicletes (entrada

número 2)

Els alumnes que arribin amb el transport escolar entraran i sortiran per la

barrera principal del carrer Illes Balears (entrada número 1).

Es pujaran i baixaran les escales sempre per la part dreta.

Tots els alumnes de primària faran les sortides, entrades i desplaçaments

dins el centre amb mascareta.

Passadissos
S’evitarà al màxim la circulació pels passadissos i si, en algun cas és necessari

el desplaçament, es farà amb la mascareta posada. Veure annex 6.

Banys

Tot l’alumnat, personal no docent i el professorat haurà d’anar al bany amb la

mascareta posada. S’hauran de rentar les mans amb aigua i sabó en sortir

del bany. Cada grup estable tendrà un bany assignat.

1.1.2 Sala d’aïllament

El centre té habilitat un bany al pis superior com a sala d’aïllament per usar en cas de sospita d’un cas de COVID-19.

L’espai està identificat com a tal mitjançant cartelleria. També s’indicarà l’aforament màxim fora d’aquest espai.

Aquest espai es pot ventilar i està condicionat per poder respectar les distàncies. Hi ha el mínim material possible i

s’han retirat tots els objectes que puguin dificultar després una bona neteja.

Hi ha tot el material de protecció dins una capsa estanca: mascaretes quirúrgiques per a l’alumne i l’adult i, per si

l’alumne no es pot posar una mascareta quirúrgica, mascaretes de protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i

bates d’un sol ús.

També disposa d’una paperera amb bossa, tapa i pedal, on tirar mascaretes, mocadors d’un sol ús, etc.

L’espai també disposa d’elements perquè l’alumne pugui jugar i distreure’s, que després es netejaran i desinfectaran,

igualment que tal habitació segons l’establert a l’annex 3.

1.1.3 Mesures de ventilació, neteja i desinfecció

● Quinze minuts abans d’iniciar la jornada, la bidell anirà a les aules respectives i espais comuns a obrir les

finestres. En baixar al pati o quan l’aula no s’hagi d’ocupar, també es deixaran les finestres obertes per ventilar. La

bidell també s’encarregarà de ventilar passadissos i espais comuns. De manera prescriptiva, aquesta ventilació
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s’ha de realitzar un mínim de 15 minuts abans de l’arribada de l’alumnat, durant l’esplai, el canvi d’ús i en acabar

la jornada.

● Es mantendran les finestres obertes sempre que la climatologia ho permeti. Es controlarà el nivell de CO2 amb

els mesuradors instal·lats a cada aula. La concentració de CO2 no ha de ser superior en cap moment a 800 ppm.

En cas que se superin, s’haurà d’incrementar la ventilació o disminuir la cabuda fins que se situï fins a sota

d’aquest indicador.

● Els guants només s’utilitzaran en cas de neteja.

● El personal de neteja realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions del centre mínim una vegada al dia, i

es reforçarà en els espais on tenguin més intensitat d’ús. S’han de netejar els banys amb la freqüència necessària

per garantir-ne en tot moment l’estat d’higiene adequat.

● El personal de neteja del centre serà l’encarregat de revisar, diàriament, el funcionament de dispensadors de

sabó, gel desinfectant, paper d’un sol ús, etc., i ho comunicarà a direcció per tal de procedir a reparar o substituir

aquells equips que presentin avaries. El personal de neteja farà un registre d’aquestes accions de control,

reposició i reparació com a part de les accions preventives. Veure annex 3.

● Els banys disposaran dispensadors de sabó i paper per a eixugar les mans així com de la paperera amb pedal i

tapa corresponent.

● S’insistirà en el freqüent rentat de mans amb aigua i sabó ja que és l'acció de prevenció més eficaç. Tot i així,

s’instal·laran dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel

Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans freqüent.

● El material didàctic d'ús comú de les aules (contes, juguetes, material manipulatiu, material fungible...) només es

podrà emprar per aquell mateix grup estable de convivència durant la jornada escolar. Es desinfectarà al finalitzar

la jornada i es deixarà en el seu lloc corresponent si un altre grup l’ha d’emprar el dia següent.

● Respecte als ordinadors i fotocopiadores, o altre material del professorat d’ús compartit hi haurà el material

necessari per a la seva desinfecció abans de cada ús.

● Es necessitaria més personal de neteja, ja que haurem d’utilitzar totes les aules del centre diàriament. Per

complir les indicacions sanitàries, s’han de desinfectar els espais després d’haver estat usats per un grup. Els

banys s’hauran de netejar tres vegades al dia com a mínim.

1.1.4 Mesures de protecció individual als diferents espais: ús de mascareta, rentat de mans,...

● El rentat de mans amb aigua i sabó és l’acció de prevenció més eficaç i és la primera opció. En cas que no sigui

possible procedir a la neteja freqüent, es disposarà de gel o solució hidroalcohòlica per mantenir la higiene

adequada.

● A tots els espais on no hi hagi lavabo, hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica.
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● Tant l’alumnat com el professorat com el personal no docent del centre s’ha de rentar les mans en les següents

situacions:

o En començar i en finalitzar la jornada.

o Després d’anar al lavabo.

o Després de tossir, esternudar o mocar-se.

o Abans i després del pati.

o Abans i després de berenar.

o Abans i després de dinar.

o Després de cada contacte amb fluids corporals d’altres persones.

o Després de retirar-se els guants, si se n’empren.

o Abans i després de posar-se o llevar-se una mascareta.

o Sempre que les mans estiguin visiblement brutes.

o Després d’usar o compartir espais múltiples o equips (com taules, ratolí d’ordinador, etc.).

o Sempre que s’hagin rebut documents, paquets o mercaderies de l’exterior.

● Ús de la mascareta

Totes les persones que accedeixin al centre haurà de ser amb cita prèvia i hauran de fer ús de la mascareta

higiènica, insistint en la seva correcta utilització.

L’ús de la mascareta és obligatòria en tot moment per als adults i els alumnes a partir de 1r d’educació

primària, malgrat estiguin en grups estables de convivència i es mantengui la distància interpersonal, excepte

en situacions de consum d’aliments i begudes i durant la pràctica de l’activitat física. La mascareta indicada

per a la població sana és la mascareta higiènica, preferentment reutilitzable.

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

● Cartells i infografies

S’utilitzaran infografies, cartells i senyalització que facilitin el compliment i la comprensió de les mesures de prevenció

i higiene. Es tindrà cura que aquesta informació es mantingui actualitzada en el cas que canviïn les indicacions de les

autoritats sanitàries.

● Direccionalitat.

Les mesures respecte als desplaçaments interns són les que figuren a continuació (veure annex 6):

o El professorat, personal no docent i l’alumnat a partir d'Educació Primària sempre portaran mascareta quan

es moguin d'un lloc a un altre de l'edifici.
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o En el cas de necessitat, es procurarà que sigui el personal adult el que es desplaci a l'edifici minimitzant el

moviment de l'alumnat.

o S’ha de respectar en tot moment el principi de distanciament físic en els passadissos i escales, banys i zones

comunes, amb una distància d´1’5 m.

o S’indicaran als passadissos i escales el sentit de circulació amb marques de peus enterra indicant la direcció

del desplaçament, que sempre serà per la dreta.

o El sistema de senyalització serà homogeni a tot el centre i de fàcil comprensió.

o Es marcaran línies o petjades al terra amb la direccionalitat i amb la separació mínima on sigui necessari

esperar torn per accedir a algun lloc.

o Les portes d’aules, despatxos i exteriors romandran, sempre que sigui possible, obertes per evitar el contacte

amb les manetes o els poms de les portes, sense perjudici de la normativa sobre incendis.

1.2 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi.

1.2.1 Mesures de prevenció, protecció, higiene i desinfecció en l’entorn de treball: a les reunions, a les classes, i

als espais comuns, tant per a l’alumnat, el professorat i el personal no docent.

● Tot el personal del centre i l’alumnat vigilarà el seu estat de salut i es prendrà la temperatura, diàriament, abans

d'anar al centre educatiu. En cas de presentar febre (>37,5ºC) quedaran al domicili.

● Totes les persones que accedeixen al centre han de rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que es facilitarà

als punts d’higiene de les entrades.

● Tant l’alumnat, com el professorat i el personal no docent del centre s’ha de rentar les mans, com a mínim, en les

següents situacions:

o En començar i en finalitzar la jornada.

o Després d’anar al lavabo.

o Després de tossir, esternudar o mocar-se.

o Abans i després del pati.

o Abans i després de berenar.

o Abans i després de dinar.

o Després de cada contacte amb fluids corporals d’altres persones.

o Després de retirar-se els guants, si se n’empren.

o Abans i després de posar-se o llevar-se una mascareta.

o Sempre que les mans estiguin visiblement brutes.

o Després d’usar o compartir espais múltiples o equips (com taules, ratolí d’ordinador, etc.).
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o Sempre que s’hagin rebut documents, paquets o mercaderies de l’exterior.

● S’ha de garantir la separació mínima d’un metre i mig entre persones (professorat, alumnat, personal

d’administració i serveis, proveïdors i visitants) en totes les activitats que ho permetin, incloses les entrades i

sortides de l’aula.

● S’establirà un aforament màxim a tots els espais del centre i es garantirà la distància mínima d’1,2m (en el cas

d’escenari 0, 1 o 2), o d’1,5 (en el cas d’escenari 3 o 4) a les aules, i a les zones comuns es garantirà la distància

d’1,5m en tots els escenaris.

● En tots els nivells educatius es minimitzaran els canvis d’aula dels alumnes i professors, per evitar així el contacte

del professorat amb diversos grups d’alumnes sempre que sigui possible.

● Es fomentaran les activitats exteriors sempre que sigui possible. El gimnàs s’adaptarà a les necessitats del seu ús i

s’asseguraran les mesures de seguretat i higiene. L’educació física i altres activitats similars es realitzaran

prioritàriament al pati .

● Totes les persones que accedeixin al centre hauran d’haver demanat cita prèvia i han de fer ús de mascareta

higiènica, insistint en la seva correcta utilització, i hauran de respectar la distància de seguretat.

● Les famílies d’educació infantil podran accedir al recinte escolar exterior per acompanyar els infants a les aules,

però no hi poden entrar.

1.2.2 Mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de contagi.

1.2.2.1 Contagi de l’alumnat del centre

1. En el cas d’alumnat del centre que durant la jornada escolar presenti un problema de salut compatible amb

infecció́ per SARS-CoV-2, se seguiran els protocols especificats en els documents Protocol d’actuació́ davant la

detecció́ de símptomes compatibles amb COVID-19 entre l’alumnat dels centres educatius (annex 4, referent

a l’alumnat) i protocol d’actuació davant la detecció de qualsevol símptoma compatible amb COVID-19 entre

els professionals del centre educatiu (annex 5)

2. El centre disposarà de registres d’assistència diària a totes les activitats del centre.

● A l’escola matinera, el registre el durà la monitora pertinent mitjançant la graella que la direcció li

facilitarà.

● A menjador, el registre el durà la monitora pertinent mitjançant la graella que la direcció li facilitarà.

● A les activitats extraescolars, el registre el duran els monitors i ho supervisarà la coordinadora de les

activitats mitjançant la graella que la direcció li facilitarà.

● L’assistència diària de l’alumnat a les classes lectives el durà a terme el professorat tutor de cada grup

a través del GESTIB.
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● La bidell del centre serà l’encarregada de dur el registre de totes les persones alienes al centre que

entrin amb motiu justificat. La graella també serà facilitada per la direcció del centre.

● El professorat del centre durà un registre, a través del GESTIB, de totes les reunions i tutories que

mantinguin durant el curs amb famílies.

3. En general, es vigilarà des del centre educatiu l’estat de salut de l’alumnat, així com les possibles situacions

d’absentisme o altres problemàtiques sociofamiliars, en coordinació amb els equips de salut de referència,

CoorEducaSalut i CoorEducaSalutMental, les famílies, els serveis d’orientació́ i els serveis socials adscrits als

centres.

4. A l’alumne que durant la jornada escolar presenti algun símptoma d’infecció per COVID-19 l’adult que hagi

detectat el cas, llevat que sigui personal sensible a la COVID-19, el conduirà a la sala d’aïllament, ambdós es

rentaran les mans i se li posarà una mascareta quirúrgica si té més de sis anys; l’adult també se’n posarà una.

No s’obligarà a dur la mascareta als infants menors de 6 anys, a l’alumnat amb problemes respiratoris, als que

tinguin dificultat per llevar-se la mascareta per si sols i als que tenen alteracions de conducta que facin

inviable la seva utilització.

5. Si l’alumne que presenta símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica, l’adult que l’acompanyarà farà

ús d’una mascareta de protecció FFP2 sense vàlvula, a més d’una pantalla facial i una bata d’un sol ús.

6. No es deixarà l’alumne sol en cap moment, però es mantindran sempre que sigui possible les mesures de

distanciament físic, tenint en compte l’edat de l’infant.

7. En el cas de percebre que l’alumne que comença a tenir símptomes es troba en una situació de gravetat o té

dificultat per respirar, s’avisarà el 061 i se seguiran les instruccions que indicaran.

8. L’adult que hagi detectat el cas serà el que quedi amb l’alumne fins que un familiar o tutor legal el vagi a

recollir. S’evitarà que altres adults del centre educatiu entrin en contacte amb l’alumne, per evitar possibles

contagis.

9. S’avisarà la família perquè reculli el seu infant i es posi en contacte el més aviat possible amb l’equip sanitari

de referència de l’alumne, per tal d’avaluar el seu estat de salut i realitzar les actuacions oportunes.

10. El trasllat al domicili es realitzarà sempre que es pugui garantir un trasllat segur i no utilitzarà transport

públic. Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur, s’avisarà al 061 i se seguiran les seves instruccions.

11. A partir d’aquest moment se seguiran les indicacions mèdiques corresponents en funció de la situació

sanitària del moment.

1.2.2.2 Contagi del personal docent i no docent del centre

L’actuació en el cas que la persona treballadora presenti símptomes compatibles amb infecció per SARS-CoV-2 al

centre educatiu ha de ser la següent:

1. S’ha de rentar les mans amb solució hidroalcohòlica durant 20 segons i s’ha de col·locar una mascareta

quirúrgica.
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2. S’ha d’avisar de la situació a una persona de l’equip directiu, per via telefònica.

3. La persona treballadora que comença a tenir símptomes, dins el mateix centre, compatibles amb aquesta

malaltia durant la jornada escolar, ha d’evitar, tant com sigui possible, passar per zones del centre on hi hagi

concurrència de professors, personal no docent o alumnes. Aquesta persona amb símptomes deixarà

l’activitat que està realitzant i partirà al seu domicili, sempre que es pugui garantir un trasllat segur, i no

utilitzarà transport públic. Contactarà amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i amb el seu centre de

salut. Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur, s’avisarà el 061 i se seguiran les seves instruccions.

4. En cas d’haver de demorar la partida al seu domicili, es retirarà a la sala d’aïllament habilitada al centre,

d’acord amb el que s’especifica a l’annex 5 de la Resolució conjunta de 4 de juny de 2021. Durà en tot

moment mascareta quirúrgica.

5. En cas de percebre que la persona que comença a tenir símptomes està en una situació de gravetat o té

dificultat per respirar, s’avisarà el 061.

6. Una vegada la persona amb símptomes hagi sortit del centre educatiu, els espais on hagi estat (aula, sala,

despatxos…) s’hauran de netejar seguint el protocol descrit a l’annex 3, “Pautes de neteja i desinfecció de

superfícies i espais dels centres educatius enfront de la COVID-19”. Un cop realitzada la desinfecció, es podrà

tornar a emprar.

7. Es durà a terme un estudi de contactes, és a dir, es farà el seguiment de contactes estrets laborals d’un cas i

es realitzarà des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals respectiu. Se seguirà el procediment d’estudi de

contactes estrets del Ministeri de Sanitat, o del Servei d’Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública

i Participació.

8. El centre educatiu ha de col·laborar quan es requereixi informació.

9. D’acord amb el que disposa el punt 2 de l’art. 24 de la SPRL, el titular del centre ha de realitzar les actuacions

necessàries per garantir que tot el personal desenvolupi les tasques en el centre educatiu d’acord amb les

mesures preventives establertes en aquest informe, així com garantir que disposin del material de protecció

individual (mascaretes, guants...)

10. Una vegada que les mesures preventives s’hagin dut a terme, es comunicaran al Servei de Prevenció de Riscs

Laborals.

1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene

La formació en les mesures d’higiene individual, de prevenció del risc de contagi i de desinfecció personal, comptarà

amb la cartelleria de suport necessària i estratègicament ubicada.

1.3.1 Actuacions informatives i formatives adreçades a les famílies

● En tots els escenaris, en començar el curs, es faran les reunions informatives abans de dia 10 de setembre,

seguint les mesures de seguretat pertinents, per tal de donar tota la informació relacionada amb

l’organització i el funcionament del centre a les famílies, a més de tots els aspectes que es considerin

oportuns, segons el Pla d’acollida i el Pla digital, inclosos al Pla de contingència del centre.
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● L’equip directiu i el coordinador de la comissió de salut donaran a conèixer el present protocol.

● S’entregaran infografies que incloguin la informació sobre els diferents escenaris i les mesures de prevenció

(ús de la mascareta, distanciament social i neteja de mans), i s’informarà de totes les novetats i

actualitzacions en relació a les mesures de prevenció i higiene mitjançant els canals d’informació habituals:

web, gestib i tok app.

1.3.2 Actuacions informatives i formatives adreçades als alumnes

● En tots els escenaris, el primer dia de curs es faran diferents activitats amb l’alumnat per recordar totes les

mesures de protecció, prevenció i higiene que s’han d’aplicar, així com els horaris d'entrada i sortida, l’horari i

el funcionament de l’espai del pati, els circuits d'entrada i sortida que els corresponen, a més de tots els

aspectes que es considerin oportuns, segons el Pla d’acollida i el Pla digital, inclosos al Pla de contingència del

centre.

● L’equip directiu i el coordinador de la comissió de salut donaran a conèixer el present protocol.

● S’entregaran infografies que incloguin la informació sobre els diferents escenaris i les mesures de prevenció

(ús de la mascareta, distanciament social i neteja de mans).

1.3.3 Actuacions informatives i formatives adreçades al personal docent i no docent

● En tots els escenaris, dia 1 de setembre es donaran a conèixer totes les mesures de protecció, prevenció i

higiene que s’han d’aplicar, així com els horaris d'entrada i sortida, l’horari i el funcionament de l’espai del

pati, els circuits d'entrada i sortida que els corresponen, a més de tots els aspectes que es considerin

oportuns, segons el Pla d’acollida i el Pla digital, inclosos al Pla de contingència del centre.

● L’equip directiu i, sobretot, la coordinadora de la comissió de salut donaran a conèixer el present protocol. La

coordinadora de salut serà la secretària del centre.

● Hi haurà infografies, a tots els espais, que incloguin la informació sobre els diferents escenaris i les mesures

de prevenció (ús de la mascareta, distanciament social i neteja de mans).

2. Planificació organitzativa

2.1 Prioritat dels criteris sanitaris i pedagògics.

● Els criteris sanitaris prevaldran sempre sobre els criteris pedagògics.

● Se suspendran provisionalment els tallers d’àrea.

● Els desdoblaments només podran ser amb el mateix grup i en moments puntuals.
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● En nivell d’alerta de nova normalitat (nivell 0), es permetrà la interacció dels grups de convivència d’un

mateix nivell al pati.

● Es prioritzarà la realització d’activitats globalitzades, interdisciplinàries i funcionals sempre que sigui possible.

● Seguirem amb el préstec de biblioteca d’aula.

2.2 Planificació de l'actualització de dades referent a la vulnerabilitat social, de salut i d'especial necessitat de

l'alumnat i de les famílies

● Cada tutor consultarà durant els primers dies de setembre, la graella amb el traspàs d’informació dels seus

alumnes que es troba dins el drive del centre (norai>tutoria>traspàs d’informació).

● Un membre de l’equip directiu, la PTSC i l’orientadora del centre faran el seguiment dels alumnes que

presenten vulnerabilitat i, si és el cas, es posaran en contacte amb els Serveis Socials.

2.3 Control i organització d’accessos i circulació de persones alienes en el centre.

● Entraran per la barrera i la porta principal (entrada 1).

● S’han de posar gel hidroalcohòlic a l’entrada del centre.

● Han de dur mascareta i respectar la distància de seguretat.

● La bidell durà el registre de les persones alienes que entrin.

● S’ha de circular sempre per la dreta. Hi haurà petjades i cartells indicatius.

2.4 Capacitat dels espais per a l’organització dels grups

● Es retolarà cada espai amb el nombre màxim d’aforament, depenent dels diferents nivells d’alerta:

○ 1,44m2 per persona als nivells 0, 1 i 2, i 2,25m2 per persona en els nivells 3 i 4.

2.5 Organització dels accessos, circulació, retolació

Veure graella punt 1.1.1

● S’ha de circular sempre per la dreta. Hi haurà fletxes i cartells indicatius, respectant sempre la distància de

seguretat.

● Les diferents entrades del centre estaran retolades tal com hem indicat amb anterioritat, i s’especificarà els

grups que entren i surten a cada una de les portes d’accés al centre.

2.6 Horaris, agrupaments de l’alumnat, patis, entrades i sortides.

2.6.1 Entrades i sortides

Seguirem amb les entrades relaxades i sortides esglaonades per evitar aglomeracions. L’horari serà el següent:

● Les entrades seran des de les 9:00h fins a les 9:10h, tant per a Infantil, com per a Primària.
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● Les sortides dels alumnes d’educació infantil seran a les 13:45h. Els de primària sortiran a les 14h i cada tutor

custodiarà la sortida del grup estable de manera que no es produeixin aglomeracions.

● Els alumnes de 3 anys entraran i sortiran per la porta del carrer de la Mare de Déu del Carme tant si plou com

si no (entrada número 5).

● Els alumnes de 4 i 5 anys entraran i sortiran per la porta de devora el bar Norai (accés 3) a les 13.45.

● Els alumnes de 1r i 2n de primària entraran i sortiran per l’accés número 4. A les sortides, aniran amb el tutor

per la porta del pati fins devora la barrera mantenint la distància de seguretat entre grups. Els dies de pluja,

esperaran davall del porxo amb distanciament de 1’5m entre grups estables i les famílies entraran per l’accés

número 4 fins al porxo guardant la distància social i amb mascareta.

● Els alumnes de 3r de primària entraran i sortiran per l’accés número 3. Els dies de pluja, esperaran davall del

porxo amb distanciament de 1’5m entre grups estables i les famílies entraran per l’accés número 3 fins al

porxo guardant la distància social i amb mascareta.

● Els grups de 4t, 5è i 6è entraran i sortiran de l’escola per l’accés número 2. Les famílies esperaran a fora del

recinte escolar, també en els dies de pluja.

● Els alumnes que van amb transport escolar entraran i sortiran per la barrera principal (accés 1).

● Tots els alumnes de primària faran les sortides, entrades i desplaçaments dins el centre amb mascareta, i tots

circularan pel costat dret.

2.6.2 Organització de les aules.

Es constituiran grups estables de convivència fins al màxim de les ràtios legalment vigents, respectant la

capacitat dels espais als nivells 3 i 4. Juntament amb el tutor del grup, conformaran GEC.

Farem GEC amb tots els grups del centre. Aquests GECs hauran d’evitar la interacció amb altres GEC del

centre, limitant al màxim el nombre de contactes.

Les especialitats, sempre i quan sigui possible dur-les a terme, es faran dins l’aula ordinària i amb totes les

mesures higièniques corresponents.

2.6.3 Agrupaments

Per fer els grups estables de convivència, se seguiran els criteris establerts en el document: Criteris per a l’elaboració

d’horaris i assignació de tutories del ROF. El centre ha optat per fer grups estables de convivència, seguint els criteris

per fer agrupacions d’alumnat.

Els grups estables de convivència (GEC) seran els següents:

Grup Nombre d’alumnat Espai

3 anys 18 Aula 3 anys

4 anys 23 Aula 4 anys

5 anys 22 Aula de 5 anys

1r 20

Taller de

matemàtiques 1r

cicle
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2n 25
Taller de català 1r

cicle

3r A 14 Taller d’anglès

3r B 14 Biblioteca Escolar

4t A 13

Taller de

matemàtiques de

2n cicle

4tB 13
Taller de ciències

de 2n cicle

5è A 15
Taller de ciències

3r cicle

5è B 15
Taller de català 3r

cicle

6è A 14
Taller

d’informàtica

6è B 15 Taller de música

2.6.4 Organització dels patis i del temps d’esplai

2.6.4.1 Nivells 1, 2, 3 i 4

Infantil 3A, 4A, 5A

10:30h – 10.55h
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Pati infantil 3 anys 5 anys 4 anys 3 anys 5 anys

Pistes 1 i 2 4 anys 3 anys 5 anys 4 anys 3 anys

Porxo i tres en retxa/

Taules i espai hort
5 anys 4 anys 3 anys 5 anys 4 anys

1r, 2n i 3r A, B

11:00h – 11:25h
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Pati infantil 1r 3rB 3rA 2n 1r

Pistes 1 i 2 2n 1r 3rB 3rA 2n

Porxo i tres en retxa 3rA 2n 1r 3rB 3rA

Taules i espai hort 3rB 3rA 2n 1r 3rB

4tA, 4tB,   5èA,   5èB,   6éA,   6èB     

11:30h   a   11:55h   
DILLUNS   DIMARTS   DIMECRES   DIJOUS   DIVENDRES   

Pati   infantil     4t   A 6è   B   6è   A   5è   B   5è   A   

Pistes   1   4t B 4t   A 6è   B   6è   A   5è   B   

Pistes   2   5è A  4t B 4t  A  6è   B   6è   A   

Porxo   i   tres   en   retxa   5è   B  5è   A  4t B 4t   A 6è   B   

Taules   i   espai   hort   6è   A   5è   B   5è   A   4t B 4t   A

Espai de l’olivera 6è B 6è   A  5è   B  5è   A   4t B

En cas de causes meteorològiques adverses els grups quedaran a les aules corresponents.
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2.6.4.2 Nivell 0

Es reestructurarà l’organització dels espais i els torns de pati si ens trobam en la situació d’alerta de nivell 0, tenint en

compte que es poden fer grups que es poden interrelacionar per nivell, respectant les ràtios de pati, que són:

1/28 per a infantil, i 1/40 per a primària.

2.6.5 Organització de l’ús dels banys

● Tots els urinaris dels banys dels nins estaran clausurats. Assignam un vàter per a cada GEC degudament

senyalitzats.

● Els infants de 1r, empraran el bany A dels nins, els de 2n el bany B dels nins, els de 3rA el bany A de les nines,

i els de 3rB el bany B de les nines. El bany C de les nines serà utilitzat pels mestres no tutors i el personal no

docent.

● Els infants de 4t, 5è i 6è de primària empraran els banys de nines i nins del segon pis. Els alumnes de 4tA

empraran el bany A dels nins, els de 4tB el bany B dels nins, els de 5èA el bany A de les nines, els de 5èB el

bany B de les nines, els de 6èA el bany C de les nines, i els de 6èB el bany de devora l’aula de l’equip de

suport.

● Els infants de 5 anys empraran els 2 vàters de l’esquerra dels banys d’infantil, els de 4 anys els d’enmig i els

de 3 anys els 2 de la dreta.

● Els banys del pati es podran utilitzar en temps de pati, educació física, pati de menjador o d’activitats

extraescolars.

Aules d’infantil 2 banys dels d’infantil per cada aula

1r de primària Banys de nins A del primer pis

2n de primària Banys de nins B del primer pis

3r A de primària Banys de nines A del primer pis

3r B de primària Banys de nines B del primer pis

4t A de primària Banys de nins A del segon pis

4t B de primària Banys de nins B del segon pis

5è A de primària Banys de nines A del segon pis

5è B de primària Banys de nines B del segon pis

6è A de primària Banys de nines C del segon pis

6è B de primària Banys de devora l’aula de l’equip de suport

Matinera Banys d’educació infantil
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Menjador
Alumnes d’infantil bany del menjador

Alumnes de primària al seu bany de referència

Extraescolars
Alumnes de primària al seu bany de referència o als del pati.

Alumnes d’infantil, segons les activitats plantejades.

Tots els banys tendran el seu aforament degudament senyalitzat, així com les marques per esperar torn.

2.6.6 Matinera

Tot l’alumnat podrà utilitzar el servei de matinera del centre en el seu horari habitual horari d’estiu (7h a 9h) , horari

d’hivern (7:30h- 9h).

La mitjana d’ús del servei del nostre centre (10 infants) i els metres quadrats de l’espai del gimnàs (125 m2 aprox) ens

permet distribuir els infants amb 1,5 metres de distància. Si són infants del mateix grup estable de convivència (GEC)

podran seure a la mateixa zona. El gimnàs es zonificarà de manera que tot l’alumnat del mateix GEC comparteixi un

mateix espai, sense interactuar amb els infants d’altres espais i GEC.

En els desplaçaments i per anar al bany d’infantil s’haurà de dur mascareta a partir de primer de primària. El bany

que utilitzaran serà el més proper al gimnàs.

En entrar a l’espai de matinera o sortir-ne tothom s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.

Cada infant disposarà d’un espai per deixar les seves coses personals.

Les famílies podran deixar els seus fills a l’entrada de la porta d’infantil, en cap cas no podran accedir dins l’edifici.

Els infants que pertanyen al mateix GEC podran seure a la mateixa taula. L’espai estarà distribuït per grups estables de

convivència.

Les monitores hauran de dur la mascareta durant tot el temps que duri el servei.

2.6.7 Menjador

Tot l’alumnat podrà utilitzar el servei de menjador del centre en el seu horari habitual (14h-16h).

La mitjana d’ús del servei del nostre centre és de 26 infants. El menjador disposa de 57 m2, s’hauran distribuir els

infants amb 1,5 metres de distància, a excepció dels alumnes d’educació infantil que pertanyen al mateix GEC. Si fos

necessari i manqués espai podríem habilitar la biblioteca per poder mantenir la distància entre infants. Si són infants

del mateix grup estable de convivència (GEC) podran seure a la mateixa taula. L’espai estarà distribuït per zones

d’infants del GEC.

En els desplaçaments i quan hagin acabat de dinar s’haurà de dur mascareta a partir de primer de primària. Els

alumnes d’infantil aniran al bany del menjador i els de primària als seus banys de referència. Les famílies podran

recollir el seu fill per la porta lateral del menjador, evitant l’entrada a l’edifici del centre.

En entrar al menjador o sortir-ne tothom s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó.

21



Cada infant disposarà d’un espai per a deixar les seves coses personals.

El centre disposarà d’una aplicació per gestionar els pagaments.

2.7 Constitució dels equips docents i coordinació del professorat

La previsió de la distribució del personal docent a tots els nivells d’alerta sanitària es farà seguint els criteris d’horaris

i assignació tutories.

● El mestre d’educació física és el coordinador TIC i disposarà de 4h per a tal efecte.

● L’especialitat de música a tot el centre la realitzarà el mestre interí assignat que durà a terme les classes

d’aquesta àrea a tots els cursos de primària i a educació infantil. També realitzarà hores de suport a educació

infantil.

● Els membres de l’equip directiu i els mestres de l’equip de suport (i que no siguin tutors) estaran disponibles

per a les substitucions d’urgència quan algun membre del claustre es trobi indisposat i no pugui acudir al

centre per tenir simptomatologia relacionada amb la COVID-19 o altres circumstàncies que provoquin

l’absència del professorat tutor, així com també per fer suports quan es puguin dur a terme.

● L’orientadora farà les tasques pertinents.

● Religió (10 hores): farà les hores corresponents de l’assignatura de religió. Amb els infants d’educació infantil

anirà a l’aula de suport del mateix edifici, i amb els d’educació primària anirà a l’aula de plàstica.

● L’especialista d’anglès impartirà classes a educació infantil i als 1r i 3r cicle de primària. Una altra mestra

especialista d’anglès impartirà les classes del segon cicle de primària i durà la tutoria de 4tA.

● El normalitzador lingüístic farà suports de llengua, sempre amb mascareta i respectant les mesures de

seguretat. Es prioritzarà la seva intervenció a les classes de català.

● La intervenció de l’auxiliar de conversa es concentrarà en els cursos superiors per treballar, sobretot,

destreses orals.

2.8 Coordinació entre etapes

Ja hem mantingut una reunió de coordinació amb les escoletes d’educació infantil. La psicòloga SMOE traspassarà la

informació a tot l’equip d’educació infantil del centre.

Durant el mes de juny es va fer el traspàs d’informació entre cursos mitjançant unes graelles que es poden trobar

dins el drive, que seran d’obligada lectura per part dels nous tutors igual de la consulta dels expedients dels alumnes

tutelats. També es podran consultar les actes d’avaluació ordinària.
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Ja s’han fet les reunions de primària i secundària per al traspàs d’informació per al proper curs escolar.

Durant el curs escolar es duran a terme reunions de coordinació amb l’IES i intercicles.

3. Planificació curricular

3.1 Avaluació inicial

L’avaluació inicial ha de suposar una anàlisi de necessitats (emocionals, curriculars, familiars i relacionals), ha de

servir de punt de partida de l’estratègia de millora de l’aprenentatge.

El professorat de referència de cada grup serà l’encarregat de dur a terme l’avaluació inicial de l’alumnat.

S’ha de prendre com a referent la informació recollida a les actes d’avaluació ordinària i a la graella de traspàs

d’informació de cada alumne/alumna.

L’avaluació inicial en funció de cada escenari s’enfocarà en els següents aspectes:

EDUCACIÓ INFANTIL

En el cas dels infants que comencen per primera vegada al centre, o d’incorporació tardana:

● Es tendrà en compte la informació procedent de les escoletes (o escoles), si l’infant hi ha anat i la informació que

ens donen les famílies.

● En el cas dels infants que ja són al centre, es tendrà en compte tota la informació recollida en les reunions de

traspàs, en l’expedient acadèmic i en l’acta d’avaluació ordinària del curs anterior.

● A través de l’observació directa com a eina bàsica de recollida d’informació en diverses situacions i moments

d’aula o pati.

● S’utilitzaran les entrevistes amb les famílies, com a instrument prioritari de recollida d’informació i presa de

decisions. S’ha elaborat un model bastant complet que es pot seguir en les entrevistes.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

● En el cas dels infants que comencen per primera vegada al centre, o d’incorporació tardana:

o Es tendrà en compte la informació procedent de les escoles, si l’infant hi ha anat.

o Es tendrà en compte la informació que dona la família.
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● En el cas dels infants que ja són al centre, es tendrà en compte tota la informació recollida en les reunions de

traspàs, en l’expedient acadèmic i en l’acta d’avaluació ordinària del curs anterior, així com també el Document

Individual de l’alumnat amb NESE o del Pla individual de l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals.

● S’adoptaran les mesures de suport necessàries per a cada alumnat en funció dels recursos disponibles en el

moment.

● S’emprarà l’observació directa com a eina bàsica de recollida d’informació en educació en diverses situacions i

moments d’aula.

● S’utilitzaran les tutories individuals amb els alumnes i les entrevistes amb les famílies, com a procés prioritari de

recollida d’informació i presa de decisions.

3.2 Previsió de l’adequació de les programacions didàctiques a les exigències dels diferents nivells.

A partir de la concreció curricular, de les programacions docents, de la informació recollida durant el tercer trimestre

del curs 2020-2021 i dins l’autonomia pedagògica del nostre centre, prioritzarem els aspectes essencials del

currículum que ens permetin adaptar-nos a cada un dels nivells d’alerta.

En qualsevol dels escenaris plantejats, la competència d’aprendre a aprendre, la competència social i cívica

(intel·ligència interpersonal i intrapersonal) i la competència digital esdevenen essencials i s’ha de tenir cura especial

en què siguin presents en la majoria d’activitats. Aquest tractament competencial ha de permetre desenvolupar en

l’alumnat capacitats per aplicar els continguts propis de cada etapa a situacions properes per aconseguir resoldre

situacions de diferents nivells de complexitat. Es prioritzarà la proposta d’activitats globalitzades, funcionals i

contextualitzades per donar continuïtat en la mesura del possible al nostre projecte educatiu.

A més, preveurem el treball de processos de reflexió sobre l’aprenentatge i una avaluació reguladora i formadora

tant de l’aprenentatge com de la pràctica docent.

Entenem com a elements bàsics del currículum objectius, continguts i criteris d’avaluació de cada àrea, i les

competències bàsiques.

Els coordinadors de cicle han d’assegurar la coherència entre els diferents cicles i són els encarregats de prioritzar els

elements bàsics perquè es puguin desenvolupar les programacions docents.

QUI QUÈ COM

COORDI-

NADORS

DE CICLE

1. Coordina la seqüència per cicles. 1.Tenint en compte la memòria i les sessions

d’avaluació ordinària del curs 2020-21, així com

també les graelles de traspàs d’informació.
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EQUIPS DE

CICLE

1. Prioritzen els elements bàsics del

currículum.

Adequant les programacions docents.

2. Concreten les mesures de reforç a

seguint dels informes NESE i les

indicacions dels membres de l’equip de

suport.

Planificant i implementant activitats de suport

educatiu.

PROFES-

SORAT

1. Concreten els aspectes determinats pels

cicles.

Mitjançant la programació d’aula i l’índex facilitat

per l’equip directiu.

2. Concreta les activitats de reforç i suport

educatiu a partir de les evidències

extretes de l’avaluació inicial.

Dur a terme les activitats de reforç en col·laboració

amb els especialistes i l’equip de suport.

3.3 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.

En aquesta nova realitat que se’ns presenta, hi ha quatre eixos que resulten fonamentals treballar en qualsevol dels

nivells d’alerta. Aquests, impregnen tots els àmbits del currículum, de manera que resulten transversals i no es

vinculen a un àmbit concret. Els eixos són les relacions socials, la salut, la competència d’aprendre a aprendre i la

competència digital:

● Relacions socials: al nostre centre es treballen ja com un eix transversal ja que estan incloses en el dia a dia de les

aules. Sempre han estat prioritàries (no només en el context actual) i tenen com a base les competències

intrapersonals (consciència, regulació i autoestima) per arribar a les competències interpersonals (hab. socials i

pel benestar). A més, treballam el programa d’educació emocional amb l’alumnat d’educació infantil i a primària,

sobretot amb el programa filosofia 3/18.

● Salut: la salut esdevé en aquests moments un eix imprescindible que es fa necessari treballar. Els aspectes més

rellevants a tenir en compte són: els hàbits bàsics de salut, les rutines d'higiene, la prevenció dels contagis i el

coneixement de la malaltia quant a transmissió, efectes, símptomes… Al nostre centre sempre s’han treballat

altres aspectes també relacionats amb la salut, com l’alimentació saludable i la importància de l’exercici físic,

promovent que les accions dutes a terme en relació a aquesta temàtica tinguessin una transcendència més enllà

de les aules.

● Competència “Aprendre a aprendre”: és un dels fonaments ideològics del nostre centre. Des de fa molts d’anys es

treballen les habilitats de pensament i les estratègies per a un aprenentatge més eficient i adaptat a cada estil. Es

prioritzaran activitats que suposin l’adquisició de procediments i estratègies per a l’aprenentatge. Treballarem per

ajudar a l’alumnat a ser conscient del que sap i del que cal aprendre, a organitzar el propi procés d’aprenentatge,
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a utilitzar tècniques de consolidació i recuperació d’aprenentatges ja iniciats, a utilitzar la interacció i les

tècniques d’aprenentatge en grup, a fomentar l’automotivació per aprendre i continuar aprenent.

● Competència digital: contemplam diferents activitats sobretot a l’inici del curs per treballar i potenciar la

competència digital dels nostres alumnes. Per a aquells alumnes confinats, s’especifiquen les mesures a seguir en

el pla digital.

Veure pla digital de contingència.

3.4 Planificació i organització de tutories

3.4.1 Quant a les tutories individualitzades amb infants i famílies

Les tutories amb l’alumnat i les seves famílies són un punt important en el dia a dia del centre. Prioritzarem els

següents aspectes:

● Seguiment emocional i vincle amb alumnat i famílies.

● Reforçar les tutories individualitzades (situació de cada infant/ orientació a l’infant i a la família).

● Accions de contacte i acollida per part del professorat tutor, amb l’objectiu d’establir un vincle de confiança

amb l’escola i l’escolarització dels infants. 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’alumnat. Podem diferenciar dos tipus de necessitats

d’aprenentatge:

o Les que depenen de factors externs (hàbits d’estudi, coordinació familiar).

o Les que són especials, o requereixen de major intensitat de suport i seguiment, corresponents a

l’alumnat amb NESE.

Tots els nivells:

● Amb l’alumnat es treballaran dinàmiques de cohesió de grup, per tal de restablir el vincle amb el sistema

educatiu. Es promouran activitats per exterioritzar les emocions que es derivaran de la nova normalitat escolar

(entre elles la separació de part dels seus companys del grup-classe...) a través de cercles de comunicació o

altres dinàmiques. Així mateix és important 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.

● A les reunions de principi de curs s’explicaran les actuacions amb les famílies en tots els possibles escenaris,

sobretot si ens trobam en casos d’alumnat en quarentena.
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● S’identifican aquelles famílies que presenten més vulnerabilitat per fer un acompanyament més intensiu i

personalitzat.

3.5 En el cas d’ensenyament semipresencial o en línia

3.5.1 Planificació de la coordinació curricular

Donades les característiques de l’etapa, l’actuació educativa estarà centralitzada en les tutories. El tutor,

conjuntament amb l’equip de cicle seran els encarregats de gestionar les tasques que es fan arribar a l’alumnat una

vegada per setmana.

● A Educació infantil i 1r cicle de primària: administrar les tasques a través del bloc de cicle.

● Al 2n i 3r  cicle de primària: administrar les diferents propostes del “Classroom“ per nivell.

● Es recordaran les feines a fer per tok app.

3.5.2 Organització de les tutories i seguiment de l’alumnat. Consideracions en relació amb el temps de treball

(professorat i alumnat)

Referent a l’organització de les tutories:

Les tutories dels grups i els equips docents i de cicle quedarien de la següent manera a tots els nivells:

Veure graella resum

Quant al seguiment de l’alumnat es tendrà en compte que:

● S’ha de fer seguiment emocional i de les necessitats socials i d’aprenentatge de l’alumnat i les famílies.

● Assegurar que tot l’alumnat i famílies tinguin els mitjans tecnològics necessaris que permetin al centre estar en

contacte amb ells.

● Hi haurà d’haver com a mínim un contacte setmanal amb cada infant en quarentena, per donar feedback a les

tasques realitzades.

● S’han de garantir tutories individualitzades de forma periòdica amb tot l’alumnat del grup, així com l‘atenció a les

famílies de forma telemàtica.

● La informació sobre les famílies que presenten vulnerabilitat social, de salut i d’especial necessitat estarà

actualitzada i constarà a les actes de les reunions de cicle.

● La tutora haurà de col·laborar amb el servei d’orientació en la coordinació amb els serveis externs que es

consideri necessari per garantir el benestar dels infants (serveis socials, policia tutor…).

Consideracions en relació amb el temps de treball (professorat i alumnat)

● Professorat
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En un escenari de no presencialitat és fàcil caure en l’oblit de pautes saludables per al treball. El teletreball per al

professorat és una situació nova que a més va arribar de manera tan sobtada que gairebé en cap cas es va poder

fer una planificació i organització de manera ordenada i adient. Ara, però, tenim la possibilitat de marcar-nos un

seguit de pautes a tenir en compte en cas que l’escenari del confinament torni a donar-se. Es mantendrà l’horari

habitual del centre, de 9 a 14, per contacte directe amb els infants i de 14 a 15 per reunions docents i amb

famílies.

Pautes ergonòmiques:

1. Cercar un lloc a la casa on la feina es pugui desenvolupar de manera adequada i disposar de les eines i

mitjans necessaris per desenvolupar-la.

2. L'ergonomia del lloc de treball és important: cal dissenyar un escriptori i crear un espai diferenciat on no

es barregi el treball amb les activitats de la llar mentre sigui possible.

3. Gestió eficaç del temps: intentar marcar un horari fixe adaptat a les circumstàncies familiars.

4. Mantenir els bioritmes saludables, evitar les alteracions de la son i horaris vespertins.

5. Contactar amb el servei de prevenció del personal docent en cas necessari.

Pautes per a la gestió psicològica en temps de confinament

1. Tenir accés a la informació és primordial i inqüestionable però s’han de seguir les següents pautes:

o triar fonts d’informació adequades.

o estar connectat 24h no garanteix una informació de més qualitat.

o cal tenir cura de les xarxes socials.

o amb simptomatologia física cal contactar amb els serveis de salut.

2. L'organització és útil i necessària.

3. En la mesura de les possibilitats és aconsellable socialitzar.

4. Cal cuidar-se, no oblidar-se mai d’un mateix i del benestar propi.

● Alumnat:

Per a l’alumnat en general no és fàcil afrontar la modalitat d’educació a distància, sobretot a les etapes d’infantil i

1r cicle de primària. L’escola que coneixen i han viscut fins ara és essencialment presencial, així que hi haurà

d’haver una especial cura en les tasques i el temps de treball que s’envien des del centre. Cal tenir en compte:

o Les tasques s’han de dissenyar de tal manera que l’alumnat tengui el major grau d’autonomia

possible.
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o Han de ser accessibles per a tot l’alumnat al qual van dirigides, indistintament de les seves condicions

personals i socials.

o Juntament amb les tasques d'entrenament i consolidació se’n pautaran d’altres de caire més

investigador i motivador.

o Les tasques han de ser competencials, funcionals i contextualitzades en la mesura que sigui possible.

La previsió de temps per realitzar-les ha d’incloure totes les tasques que s’encarreguen en el conjunt d’àrees o

matèries. Consideram oportú no establir un període limitat d’horari de feina de l’alumnat per tal que cada família

es pugui gestionar el temps de la manera més adequada per conciliar la vida familiar.

El professorat presentarà les tasques setmanalment i els infants tendran l’obligació, com a mínim, de fer el retorn

de les tasques acordades a final de setmana. El retorn de les tasques presentades es farà durant la setmana

següent en l’horari establert.

3.5.3 Pautes per a les reunions de treball

Cal que les tutores del mateix nivell o cicle es coordinin per tal d’ajustar el volum d’activitats plantejades de les

diferents àrees i proposar tasques similars.

Les reunions es faran sempre dins l’horari de feina , a no ser que totes les persones que s’han de reunir acordin

fer-ho en un altre horari.

S’utilitzarà preferiblement la plataforma “Meet” de l’entorn del centre per a les videotrucades i se’n farà l’acta

corresponent.

4. Pla d’acollida

El pla d’acollida facilitarà una acollida que respecti la situació de l’alumnat i permeti l’adaptació progressiva de

l’infant, les famílies i el professorat a l’entorn escolar, vetllant en tot moment pel seu benestar socioemocional.

Es tendrà especial atenció a l’acollida emocional de l’alumnat més vulnerable i de l’alumnat amb NESE, i es preveurà

el seguiment i la coordinació amb l’equip docent, les famílies i els serveis externs. 

Dins el procés d’acollida té un paper important la informació i la conscienciació sobre les mesures de seguretat i

higiene que pren el centre amb la finalitat de garantir un retorn a l’activitat presencial de forma segura.

També es tendran molt en compte els aspectes socioemocionals, la cohesió de grup, el treball de la nova situació,

entre d’altres, i això es treballarà de manera transversal durant tot el curs i principalment com a acollida durant el

primer trimestre, adequant les programacions d’aula a tal efecte.
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4.1 Alumnat

● Amb l’alumnat de tres anys hem de tenir en compte el període d’adaptació. Es faran reunions informatives

amb les famílies els primers dies de setembre i se’ls explicarà l’organització del període d’adaptació dels seus

fills així com també el pla de contingència.

● Durant els primers dies es faran activitats per informar i treballar sobre les mesures de seguretat i higiene i

de prevenció de contagis.

● També s’establiran 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 moments per a l’expressió d’emocions, les

necessitats, les preocupacions o els interessos, i la promoció de les relacions socials.

● Cada grup estable de convivència tendrà un docent de referència que actuarà com a enllaç amb altres

professionals que també hi puguin intervenir.

● Es vetllarà per la seguretat i el benestar físic i emocional de l’alumnat fent especial incidència en l’alumnat

més vulnerable.

● Diàriament es programarà un moment de conversa individual, en petit o gran grup.

A tots els nivells d’alerta sanitària

A causa de les ràtios elevades del nostre centre, s’ha hagut de fer una redistribució de grups i assignació de tutoria.

Ens hem vist obligats de fer subgrups per complir amb les mesures de seguretat i a cada subgrup se li ha assignat un

tutor. Les diferents tutores del mateix nivell es coordinaran per seguir el pla de l’acollida de l’alumnat, atendre les

demandes i/o mancances detectades, facilitar la integració en aquesta realitat, etc.

Es tendran en compte una sèrie de pautes per tal de fer que aquest canvi de tutor afecti el menys possible a les

necessitats emocionals de l’alumnat, tals com:

● Realitzar sessions de tutories grupals i individuals al llarg del curs.

● Planificar a educació infantil activitats d’adaptació de l’etapa per tal de restablir el lligam afectiu i l’adaptació

a la vida del grup, així com recuperar la confiança amb la tutora i superar la superació afectiva a les figures de

referència.

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

especialment vulnerable.

● Fer un seguiment mensual per part de la 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. 
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● Prioritzar l’atenció a l’alumnat sobre el treball d’objectius d’àrea/competència, fent un treball el més

globalitzat i interdisciplinar possible.

En cas d’ensenyament no presencial:

Les pautes del pla d’acollida seran les següents:

● Realitzar el període d’adaptació mitjançant trucades telefòniques, vídeos o meet, en la mesura de les

possibilitats de recursos de les famílies.

● Realitzar video-trucades grupals mitjançant meet, tant a principi de curs com durant el confinament, per

afavorir el vincle i la cohesió de grup.

● A segon cicle d’educació infantil i a primer cicle d’educació primària, els grups de video-trucades seran de 5 o

6 alumnes amb una durada màxima de 30 minuts.

● La tutora contactarà, com a mínim, una vegada a la quinzena amb cada infant del seu grup per fer el

seguiment de la seva situació i detectar possibles necessitats.

● 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 presencialitat puguin tenir

continuïtat en cas d’ensenyament no presencial.

● Realitzar demandes d’intervenció al servei d’orientació quan es detecti alumnat amb una situació

socio-familiar especialment vulnerable.

4.2 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 sempre amb cita prèvia. D’aquesta manera la col·laboració

escola-família serà més fluïda i, en cas de confinament, aquest treball previ esdevindrà una fortalesa. 

A la reunió de principi de curs es donarà molta importància a la informació a les famílies sobre les mesures

de seguretat i higiene i a les característiques especials d’aquest curs escolar quant a organització, currículum i

metodologies que es duran a terme.

Accions que cal tenir presents:

● Establir espais destinats a la reflexió compartida entre representants de pares i equip directiu i dins l’AFA.

● Realitzar tutories individualitzades amb les famílies per part del tutor, 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.

● Recordar que és obligatori tenir al manco una reunió durant el curs amb cada una de les famílies de la

tutoria.
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Tots el nivells d’alerta sanitària

● 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·licitar-los si els

necessiten. 

● Realitzar un seguiment de l’alumnat que al curs 2020-21 s’hagi detectat com a vulnerable per la COVID-19 i

realitzar tutories periòdiques amb les famílies per facilitar-los la màxima ajuda possible.

En cas d’ensenyament no presencial

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

de cada família.

4.3 Professorat

● Organitzar claustres pedagògics destinats al contacte i la reflexió compartida entre docents, generant

seguretat i cohesió d’equip, i fomentant processos de pràctica reflexiva i feedback educatiu de la pràctica

educativa.

● A les reunions de cicle compartir l’experiència que estam vivint per tal d’ajudar-nos mútuament i així

cohesionar-nos millor. És prioritari evitar l’individualisme i accions aïllades que només afectin el propi grup.

Recordar que som un equip!!

● Programar les activitats d’aquest pla d’acollida tenint com a referència les orientacions elaborades per

l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Educatiu, disponibles al següent enllaç.

A tots els nivells d’alerta sanitària

Aquest és el pla d’acollida del centre per al professorat i alumnat en pràctiques:

QUÈ FEIM? QUI HO FA?

Fer entrevista inicial i individual on se'ls dóna un full per recollir les seves dades

personals i necessitats i inquietuds per tal d'aprofitar el potencial de cadascú.
Equip directiu

Donar el document de benvinguda per als mestres i practicants Equip directiu

Explicar el funcionament de la carpeta de tutoria: Hi ha un recull de documents

d'utilitat i per tenir a mà, tipus autoritzacions, llistats, dades.
Equip directiu/ tutors

Reunió informativa del funcionament del centre per a nouvinguts i practicants

atenent els dubtes del document de benvinguda
Coordinadors de cicle

Ruta per conèixer les instal·lacions dels centre. Personal fixe del centre

Dinàmica de benvinguda al primer claustre. Equip directiu

Usuari G-Suite del centre i accés a tots els documents necessaris. Equip directiu/ coordinador TAC
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Assignació a un nivell/ cicle on hi hagi personal fixe que puguin fer un

acompanyament, o en el cas de practicants assignació a un tutor.
Equip directiu

Assignació de coordinacions i explicitació d’objectius i funcions. Equip directiu i equip docent

Prioritzar l’atenció als mestres nouvinguts i practicants per part de l’equip directiu Equip directiu i equip docent

A més, també creim oportú:

● 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’un espai 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.

En cas d’ensenyament no presencial

● Realitzar totes les tasques del pla d’acollida del centre que es puguin fer telemàticament per tal que

afavoreixin el contacte i la coordinació entre els docents.

● Crear espais de treball socioemocional virtuals.

● Fer ús de l’espai virtual per compartir recursos, tasques, informació… 

5. Coordinació per a la salut

5.1 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.

● Tenim una coordinadora de la comissió de Salut, Joanaina Matas, secretària del centre. A més comptam amb

una comissió de salut del centre amb un representant de l’equip de suport, Petra Ferrà, una persona

representant del CEP, Laura Aguiló, un representant del centre salut, Maria Duran, una persona que

representa el personal no docent, Antònia Cladera i un representant de famílies, Victòria Cànaves.

● Les funcions de la comissió de salut són:

o Vetllar per un bon tractament de la salut per part de tota la comunitat educativa.

o Supervisar la cartelleria informativa que fa referència al tema de salut del centre.

o Seguir les instruccions de conselleria i informar a la resta del claustre envers aquest tema.

o Seguir participant de les activitats del Consell de Mallorca i altres institucions, relacionades amb la

salut.
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o Coordinar a nivell de centre totes les activitats d’aquest eix transversal determinant de quina manera

en cada una de les àrees s’han de treballar, de forma globalitzada i/o interdisciplinar, i així ho farà

constar el professorat a les seves programacions d’aula. Aspectes com ara: 

▪ Els hàbits bàsics de salut (alimentació, exercici físic...).

▪ Les rutines d’higiene.

▪ 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 de l’alumnat. Cal fomentar 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.

● Es planificarien sessions informatives i formatives per a tota la comunitat educativa amb el centre de salut.

Actuacions del centre amb alumnes que pateixen malalties que requereixen una atenció sanitària

Alumnes amb patologia crònica:

● El pare, mare o tutor de l’alumne han de signar i lliurar al responsable del centre educatiu la clàusula de

protecció de dades, la qual li proporcionarà el personal sanitari o el centre educatiu, i una còpia ha ser

custodiada a la història clínica i a l’expedient de l’alumne.

● Fitxa de l’alumne amb patologia crònica: Aquesta informació ha de ser registrada a l’apartat de dades

sanitàries del gestib.

● Informe de necessitats d’atenció sanitària en el cas que sigui necessària. S’ha de revisar a l’inici del curs

escolar per si han canviat algunes pautes d’actuació.

Alumnes vulnerables a la COVID-19:

Es consideren alumnes vulnerables a la COVID-19:

● Aquells que no poden assistir presencialment al centre per vulnerabilitat.

● Els qui poden assistir però amb mesures estrictes de protecció individual.

● Els alumnes que conviuen amb un familiar vulnerable a la COVID-19.

En el cas que no quedi suficientment justificat que l’alumne presenta una patologia vulnerable a la COVID-19,

no es podrà acceptar l’absència de l’alumne al centre educatiu. En aquests casos correspondrà al servei

d’orientació realitzar el seguiment de l’absentisme.
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5.2 Coordinació amb serveis externs (sanitat, policia tutor…)

Des de la direcció del centre ens posaríem en contacte amb el centre de salut del Port d’Alcúdia sempre

que sigui necessari i per realitzar les reunions de la comissió de salut. 

També arribarem a acords a través de la comissió de salut municipal si segueix endavant i mitjançant el

Consell Escolar Municipal.

6. Pla de contingència digital

Veure annex 1.
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PLA DIGITAL
curs 2021/22

ANNEX 1

ÍNDEX

1. Justificació i objectius del pla
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1. Justificació i objectius del pla

El curs 20/21 ha estat marcat a tots els nivells per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. L’aparició

d’aquest virus ha capgirat l’escola que coneixíem fins el moment i ens ha obligat a reinventar tots els

aspectes vinculats a l’aprenentatge.

Ens trobam en un escenari, on ja tenim un mínim d’experiència que ens ajuda a afrontar aquesta nova

normalitat i amb un temps per planificar, organitzar i consensuar gran part de les mesures que ens

facilitaran l’adaptació més competent i satisfactòria.

És en aquesta nova realitat on desenvolupam aquest pla que recull les principals mesures, pel que fa a la

digitalització del centre, que tendrem en compte per desenvolupar el curs 21/22 amb una mínima garantia

en competència tecnològica de tota la comunitat.

No és senzill el repte que se’ns planteja. En el nostre centre, durant aquest darrer curs escolar hem realitzat

algunes formacions en competència digital i hem arribat a acords pedagògics i organitzatius. Ja no partim

des de zero i anam aprenent i experimentant amb l’ús d’eines digitals, juntament amb l’alumnat i la

comunitat educativa.

Els objectius que ens plantejam amb aquest pla són:

● Millorar la competència digital de tota la comunitat educativa (alumnat, professorat i famílies)

● Reduir l’escletxa tecnològica i la limitació de les seves conseqüències.

● Desenvolupar, organitzar i ofertar recursos i estratègies per a l’assoliment de la competència digital.

● Col·laborar en la recuperació dels grups d’alumnes que més han patit les dificultats viscudes.

2. Característiques dels diferents escenaris

Independentment de l’escenari en què ens trobem s’ha de continuar treballant amb tot allò iniciat durant

el curs 20-21 en relació al pla digital del centre, partint dels següents aspectes fonamentals:

● Formació als docents en competència digital.

● Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat.

● Continuació amb l’activació d’aules virtuals (Classroom) al segon i tercer cicle d’educació primària.

● Continuació amb l’ús dels blocs a educació infantil i primer cicle de primària.

● Continuació de mecanismes de comunicació amb les famílies unificats a nivell de centre (TokApp).

● Préstec de dispositius amb l’alumnat vulnerable.
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● Detecció de necessitats de connectivitat del centre i de l’alumnat.

● Ús de la web del centre www.ceipnorai.cat com a centralització d’informació.

Segons com esdevengui la situació sanitària, podem definir el pas d’un nivell a l’altre:

2.1. Escenari de nova normalitat (nivell 0), nivell 1 i 2

● Ensenyament presencial.

● Formació dels docents en competència digital.

● Continuïtat de formació en competència digital entre l’alumnat.

● Planificació d’activitats:

○ Continuació amb l’activació d’aules virtuals (Classroom) al segon i tercer cicle d’educació primària.

○ Continuació amb l’ús dels blocs a educació infantil i primer cicle de primària.

○ Ús de la web del centre com centralització d’informació

2.2. Escenari dels nivells d’alerta 3 i 4

Malgrat estem en aquests nivells d’alerta, es contempla la presencialitat completa en les etapes d’educació infantil i

educació primària, s’adoptaran mesures més restrictives pel que fa a la distància recomanada per les autoritats

sanitàries si escau. Això pot provocar noves organitzacions tals com tornar a dividir els grups i reduir les ràtios, cosa

que pot donar lloc a una redistribució de l’alumnat i dels espais.

Per tal d’adaptar-nos en aquests nivells, es duran a terme les següents actuacions:

● Préstec de dispositius a l’alumnat vulnerable. Des de l’inici de curs, s’anirà elaborant, a nivell de tutories, el

llistat de l’alumnat que no té dispositius adequats per al seguiment de les activitats lectives a distància.

● Detecció de necessitats de connectivitat. A la vegada, també s’identificarà l'alumnat que sí disposa de

dispositius adequats, però li manca la connexió a la xarxa o la que té no és suficient.

● Ensenyament a distància per si es dona el cas excepcional que s’hagués de suspendre l’activitat lectiva

presencial, tant a nivell de grup com individual.

3. Organització digital del centre

3.1 Entorn virtual

En el nostre centre, ja fa uns anys que treballam amb l’entorn virtual G-suite amb el domini ceipnorai.com. Disposam

de l’assessorament de l’empresa ICONO, que és la que ens va proporcionar els chromebooks i les seves llicències. Tot

i això també es compta amb l’assessorament d’IBSTEAM.
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3.2 Usuaris corporatius

A l’inici del curs, es crearan els comptes de correu corporatius de l’alumnat i professorat nouvingut al centre així com

el personal no docent.

Pel que fa a l’alumnat, al tractar-se de menors de 14 anys, les famílies hauran de signar l’autorització pertinent, que

es lliurarà a principi de curs.

Cada tutor revisarà que tots els seus alumnes tenguin un usuari corporatiu.

La primera setmana lectiva de setembre, entre d’altres, es dedicarà a lliurar aquests usuaris als infants i a les seves

famílies, en cas necessari, i a partir de 3r d’EP es realitzaran activitats per familiaritzar-se amb l’entorn. Les tutores

comptaran amb un suport específic (coordinador TIC o membre de l’equip directiu) per fer-ho de la manera més

individualitzada possible.

Durant la primera setmana d’incorporació del professorat i personal no docent també es crearà l’usuari si és

necessari, i es lliuraran les credencials i contrasenyes als interessats.

3.3 Entorn virtual d’aprenentatge (EVA)

Es crearan grups de TokApp per grups estables de convivència (GEC) com a eina de comunicació en un entorn segur

per difondre informació, establir comunicació amb les famílies i compartir materials.

Durant les primeres setmanes de setembre s’ajudarà a les famílies a configurar el TokApp.

3.3.1 Educació infantil i primer cicle de primària:

A educació infantil s’utilitzaran els blocs i les eines google com a eines digitals i de comunicació amb les famílies.

3.3.2 Segon cicle de primària

Es crearan aules virtuals mitjançant l’aplicació “Classroom” de l’entorn GSuite del centre. Cada tutor crearà el

classroom per matèries. Aquest entorn EVA és el que emplearà tot l’alumnat de 2n i 3r cicle.

Durant les primeres setmanes del curs hi haurà programades sessions formatives per a l’alumnat d’introducció i

consolidació de l’ús de les aules virtuals. Els tutors en seran els responsables.

3.4 GestIB famílies

L’equip directiu, amb la col·laboració de les diferents tutories, vetllarà perquè el major nombre de famílies tenguin

activat el seu compte de GestIB- famílies. Per fer-ho, podran citar-les de manera individual al centre seguint totes les

mesures de seguretat necessàries.

Per l’alumnat que es matricula al centre per primera vegada, es farà l’activació del compte a inici de curs.

3.5 Classes en streaming

Si es dona una situació de semipresencialitat o d’ensenyament a distància s’utilitzarà l’eina google meet per fomentar

les classes en streaming en part de l’horari lectiu diari no presencial dels grups.
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4. Competència digital de l’alumnat

COMPETÈNCIA DIGITAL

EVA temporalització Recursos
necessaris

àrees activitats professorat
encarregat

avaluació

Educació
infantil i 1r
cicle

blocs de
cicle i
eines
google

mínim una
sessió setmanal
durant tot el
curs escolar

PDI
ordinadors

Totes -d’anglès
-de música
-de recerca
d’informació
-de festes i
tradicions
-jocs digitals
-glifing
-escriptura de
textos

tutors,
mestres de
suport i
especialistes

-graelles
d’observació
-gestib
-rúbriques
-informes
individuals
-glifing

2n cicle -entorn
google
-classroom
-correu
electrònic
-pàgina
web

3r una sessió
com a mínim
setmanal durant
tot el curs
escolar

4t dues
sessions
setmanals com
a mínim durant
tot el curs
escolar

chrome-
books
PDI

Totes -activitats
proposades al
classroom
-recerca
d’informació
-exposicions i
ponències
-math99
-activitats
interactives
lectogrups.
-glifing

tutors,
mestres de
suport i
especialistes

-formularis
google
-graelles
d’observació
-rúbriques
-gestib
-informes
individuals
-glifing

3r cicle -entorn
google
-classroom
-correu
electrònic
-pàgina
web

5è i 6è mínim
quatre sessions
a la setmana
durant tot el
curs escolar

chrome-
books
PDI

Totes -activitats
proposades al
classroom
-recerca
d’informació
-exposicions i
ponències
-math99
-activitats
interactives
lectogrups.

tutors,
mestres de
suport i
especialistes

-formularis
google
-graelles
d’observació
-rúbriques
-gestib
-informes
individuals

● Programar activitats a principi de curs per iniciar la competència digital bàsica necessària en cas de treball en línia

(ús de correu electrònic, accés dispositius, familiarització amb l’aula digital...).

● Per als grups de 3r cicle es compta amb un chromebook per a cada alumne, i per als grups de 2n cicle en el mes

de juliol rebrem 15 nous aparells amb l’acord March.

5. Comunicació amb les famílies i amb l’alumnat

41



 ● Centralitzar tota la comunicació centre- alumne i centre -família al TokApp del centre,  al GESTIB i al G-Suite

tenint presents els correus corporatius (@ceipnorai.com).

 ● Evitar l’ús de comptes de correu personals.

 ● Evitar l’ús de sistemes de missatgeria personal (Whatsapp, Telegram, etc.).

 ● Evitar la comunicació amb l’alumnat a través de xarxes socials pròpies.

Es crearan grups de tok app per grups estables de convivència com a eina de comunicació en un entorn segur per

difondre informació, establir comunicació amb les famílies i compartir materials.

Durant les primeres setmanes de setembre s’ajudarà a les famílies que encara no tenen configurat el tok app. Es

demanarà cita prèvia per a aquesta gestió.

6. Formació en competència digital de la comunitat educativa

6.1 Formació de l’alumnat

La competència digital de l’alumnat del nostre centre ha millorat respecte a cursos anteriors.

El centre no disposa d’un equipament tecnològic suficient per poder treballar la competència digital així com ens

agradaria.

Donada aquesta nova realitat, des del centre, es continuaran creant activitats i espais on els infants vagin adquirint

de manera gradual la competència digital. S’aniran creant activitats que requereixin més competència a mesura que

el professorat vagi fent la transferència a l’aula de la seva pròpia formació digital.

En aquest sentit, i tenint en compte que l’escenari prioritari per a l’inici de curs és el de la nova normalitat, o nivell 1

o 2, es plantejaran a nivell formatiu les següents actuacions:

● Educació infantil i 1r cicle: s’emplaran els blocs de cicle per difondre i compartir material. Aquest entorn es

projectarà a la PDI i es familiaritzarà els infants amb el seu contingut. També l’emplearan per fer recerques a

google i per a jocs didàctics i educatius.

● 2n i 3r cicle de primària: es crearan aules virtuals mitjançant l’aplicació classroom mitjançant l’entorn g-suite

del centre. Durant les primeres setmanes del curs hi haurà sessions en les que es treballarà a partir d’aquest

entorn, s’hi proposaran activitats i s’aniran guiant els infants en el seu ús.

● També es podran lliurar tasques per treballar des de casa amb l’entorn virtual Classroom.

6.2. Formació dels docents

La competència digital general del claustre es de nivell bàsic ja que durant el curs 20-21 hem fet una formació amb

l’ús d’apps educatives i eines Google. A més a més membres de l’equip directiu i del claustre s’han format amb
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IBESTEAM. Es pot dir que la majoria de professorat té les eines suficients tant per treballar cooperativament amb

tasques d’organització i funcionament de centre on les eines digitals siguin els mitjans.

Durant els propers cursos seguirem aprofundint en els coneixements de competència digital a través de formacions

d’IBESTEAM com d’altres que siguin interessants i aplicables al nostre centre.

6.3 Formació de les famílies

En la mesura que l’escenari restrictiu ho permeti, es programaran sessions amb famílies de manera que es pugui

familiaritzar els infants i les seves famílies amb el TokApp, blogs i classroom. També es realitzaran, en la mesura del

possible, vídeo- tutorials per tal d’informar i formar a les famílies sobre aquests aspectes.

Durant les primeres setmanes de setembre s’ajudarà a les famílies a configurar el Tokapp que encara no el tenguin.

7. Equipament tecnològic.

L’escola disposa d’un ordinador amb pissarra digital  per aula i  Grups estables de Convivència (GEC).

● Disposam de 2 carretons d’ultraportàtils (2010) que compten amb 60 dispositius amb sistema operatiu

Chrome. Aquests dispositius estan totalment obsolets i ens trobam amb molts d’entrebancs per poder-los

usar adequadament. Aquests ultraportàtils s’empren per donar en préstec a les famílies vulnerables del

primer cicle.

● Disposam de 62 ordinadors chromebooks en propietat del centre, 12 d’ells cedits pel programa d’escletxa

digital d’Endesa. Aquests ordinadors seran utilitzats pel 2n i 3r cicle de primària.

● Disposam de 5 ordinadors chromebooks en préstec a través de l’IBESTEAM per a l’alumnat vulnerable.

● Per al curs 21-22 disposarem de 13 chromebooks més comprats a través de l’acord March.

A principi de curs, els tutors revisaran les necessitats d’alumnat vulnerable (sense dispositiu a casa i/o connectivitat).

Intentarem cobrir les necessitats, en cas de confinament, en cas que fossin insuficients, recorrerem al fons de préstec

d’IBSTEAM.

Disposam de l’assessorament d’IBESTEAM i ICONO per al manteniment i incidències de tots aquests dispositius.

7.1 Recursos humans

● Coordinador TIC i comissió TIC

● Assessorament de l’empresa Icono.

● Ibsteam: Requerirem suport a IBSteam sempre que sigui necessari.

● Coordinació amb el programa de bretxa digital Endesa.
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● El coordinador TIC del centre, juntament amb l’equip directiu, seran els responsables del pla digital de

contingència. El coordinador TIC serà la persona de contacte amb IBSTEAM i l’encarregat de gestionar el

sistema de préstec i assessorament als mestres del claustre.
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8. Annexos

8.1 Annex 1: autorització perquè el centre pugui crear un compte de correu als infants al nostre G-suite

coorporatiu.

AUTORITZACIÓ PERQUÈ EL CENTRE PUGUI CREAR UN COMPTE DE CORREU

ALS INFANTS AL NOSTRE G-SUITE CORPORATIU

A la nostra escola, utilitzam GSuite per a Centres Educatius (tenim un domini propi ceipnorai.com), per la

qual cosa vos demanam el vostre permís per proporcionar i gestionar aquest compte per als vostres infants.

GSuite per a Centres Educatius és un conjunt d'eines de productivitat educatives de Google (Gmail,

Calendari, Documents, Sites, Classroom…) que utilitzen deu milions d'alumnes i professors de tot el món.

En el CEIP NORAI, l’alumnat utilitzarà els seus comptes de GSuite per completar les tasques, comunicar-se

amb el professorat, inserir l'inici de sessió en els seus Chromebooks i aprendre les destreses digitals de

segle XXI.

Si estau d’acord ompliu la següent autorització:

___________________________________________________, amb el núm. de DNI_______________________,
[Nom i llinatges de pare, mare o tutor]

amb domicili ___________________________________________________________________________________
i núm. de telèfon ________________________________, com a _________________________________________

[Pare/mare/tutor]
de l’alumne/a menor d’edat ______________________________________________________________________,

[Nom i llinatges de l’alumne/a]

 AUTORITZ aquest centre  NO AUTORITZ aquest centre

1. Que es pugui crear un compte d’usuari del G-Suite de ceipsnorai.com perquè el meu fill/filla pugui
participar de les activitats programades a l’aula.

______________________, ____ d_______________________ de 20_____

Signatura pare/mare/tutor legal 1 Signatura pare/mare/tutor legal 2
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8.2 Autorització TokApp.

AUTORITZACIÓ CEIP NORAI

Alcúdia,…………….. de ……………………………de 20……..

D’una part________________________________________________, amb DNI _____________________,

tel. ______________________ i correu electrònic _____________________________________________.

Signatura

I ______________________________________________________, amb DNI _____________________,

tel. ______________________ i correu electrònic _____________________________________________.

Signatura

Autoritzen el centre docent a l’enviament de comunicats a través de la plataforma TokApp School actuant

com a tutor legal/pare/mare dels següents alumnes:

1.  ___________________________________________

2. ____________________________________________

3. ____________________________________________

Informació sobre protecció de dades

(RGPD – Reglament UE 2016/679 i LOPDGDD 3/2018 de 5 de desembre)

RESPONSABLE CEIP NORAI
FINALITAT Utilització del servei de comunicacions i missatgeria instantània TokApp.
LEGITIMACIÓ Consentiment de l’interessat (tutor legal, mare o pare de l’alumne).
DESTINATARIS Les dades no es cediran a tercers. TokApp online, S.L. actuarà com a encarregat del Tractament per garantir el correcte

funcionament del servei.
CONSERVACIÓ Les dades personals vinculades a TokApp es conservaran mentre no se sol·liciti la baixa del servei.
DRETS Es permet l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat. També podrà

revocar el seu consentiment en qualsevol moment. Per a això, pot enviar un correu electrònic a dpo@TokApp.com

Més informació sobre https://www.tokapp.com/
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