INICI DEL CURS 20-21.
L’ESCOLA DESPRÉS
DEL CONFINAMENT.
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Reunions d’inci de curs
• En l’inici de curs 20-21 es realitzaran dues reunions de pares i
mares per a cadascun dels cursos de l’etapa.
• PRINCIPIS DE SETEMBRE
• Tema: inici del curs 20-21.
• PRINCIPIS D’OCTUBRE
• Reunió pedagògica amb els tutors i equip docent.
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Activitats pedagògiques i
curriculars.
• Hem dissenyat uns horaris amb l’objectiu de poder desenvolupar el
currículum de cada curs de l’ESO i poder potenciar els nostres
programes propis (FAIG, ROBÒTICA, EMPRENEDORIA, SCIENCE, APS……)
• Adaptarem les xerrades, tallers i activitats de cada curs a la “nova
normalitat”. Seran telemàtiques o garantint la màxima seguretat i el
compliment de les mesures de seguretat vigents en el moment de
l’activitat.
• Les sortides s’adaptaran al concepte d’activitat de grup estable.
• A PRINCIPIS D’OCTUBRE FAREM UNA REUNIÓ DE CAIRE PEDAGÒGIC
PER TAL D’EXPLICAR EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU (CURRÍCULUM`DEL
DEPARTAMENT I PROJECTES PROPIS) I LES ACTIVITATS, XERRADES I
TALLERS QUE ES DURAN A TERME.
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Coneixement inicial de l’alumne.
• Avaluació inicial de cada matèria amb l’objectiu de:
• Detectar el nivell de cada alumne en les diferents matèries.
• Detectar necessitats educatives especials.
• Detectar (avaluació diagnòstica) la situació postconfinament.
• Tutories inicials per a valorar el procés d’adaptació al curs i a l’escola.
• Prova psicopedagògica (sobre personalitat, capacitats, interessos
vocacionals,...) a tots els alumnes nous A L’ESCOLA el dia 28/9/20.
Reunió explicativa sobre resultats i interpretació el 19/10/20.
• Els alumnes de segon (16/11/20) i quart d’ESO (19/10/20) passaran una
prova psicopedagògica al llarg del primer trimestre.

• Amb la informació que ja disposem juntament amb la d’aquestes proves
i activitats inicials activarem (si s’escau): adaptacions curriculars,
suport d’alguna matèria, PI, PIM, altes capacitats i la resta de
programes d’atenció a la diversitat.
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Abans d’anar a l’escola……
• 14/9/20 Presentació la documentació necessària.
• Declaració responsable (Covid).
• Drets d’imatge (només famílies noves).
• Tarja alfa (només famílies noves).
• Instància sanitària (només famílies noves)
• Instància intervenció psicopedagògica.
• Sortida anual sense pernoctació
• On trobem aquesta documentació?
• Comunicat per mail de l’escola.
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Abans d’anar a l’escola…..
• La família/tutors han de verificar, cada dia, l’estat de salut del seu
fill/a i comprovar que no tingui elevació de la temperatura
superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma de la
taula de símptomes següent:
• Simptomatologia
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Franges horàries 1 ESO.
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Horari entrades i sortides curs 20-21
ESO

1 ESO

Porta
d’entrada i
sortida de
l’escola i
escales d’accés
a les classes.
Porta fusta
(C/Fossos)
Escala
1ESO/recepció.

Hora
entrada
matí

Hora
sortida
matí

Hora
entrada
tarda

Hora sortida
tarda

8h40
(excepte dv
7h45)

13h10

14h50

16h45
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Franges horàries 2 ESO.
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Franges horàries 3 ESO.
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Franges horàries 4 ESO.
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Horari entrades i sortides curs 20-21
ESO

2 ESO

Porta d’entrada i
Hora
sortida de l’escola i entrada
escales d’accés a les matí
classes.
Entrada: Portal gran
8h40
verd.
(excepte
Escala:
dv 7h45)
2n ESO A
(´ESO/recepció)
2n ESO B i C (Escala
cuina/Direcció)

Hora
sortida
matí

Hora
entrada
tarda

Hora sortida
tarda

13h10

14h50

16h45
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Horari entrades i sortides curs 20-21
ESO

Porta d’entrada
Hora
Hora
Hora
Hora sortida
i sortida de
obertura
sortida obertura de
tarda
l’escola i escales portes matí.
matí
portes tarda.
d’accés a les
classes.
3 ESO Porta jardí
8h40
13h10
14h50
16h45
Escala: Biblioteca (excepte dv (excepte
(excepte dm
7h45)
dv a les
17h40)
14h )
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Horari entrades i sortides curs 20-21
ESO

Porta d’entrada
Hora
i sortida de
entrada
l’escola i escales
matí
d’accés a les
classes.
4 ESO Porta
gimnàs
8h40
(C/Cabanes)
(excepte dv
Escala
cuina/
7h45)
Direcció.

Hora
sortida
matí

Hora
entrada
tarda

Hora sortida
tarda

13h10
(excepte
dv a les
14h )

14h50

16h45
(excepte dm
17h40)
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Horari del primer dia
• Objectius: explicar el dia a dia de la nova escola.
• L’horari d’inici de classes del 14/9/20 serà:
• 1 ESO
• 8h50
• 2 ESO
• 10H
• 3R I 4T ESO
• 11H30

• Els alumnes s’han de presentar una estona abans a la seva porta d’accés
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Entrada a l’escola i recorregut fins
la classe
• Els alumnes trobaran les portes senyalitzades amb el nom del
grup que hi té accés.
• Només podran accedir a l’escola amb mascareta. El seu ús és
obligatori fins l’espai classe. Tan sols dins del grup de convivència
estable se la podran treure si es compleixen les distàncies
establertes per la normativa vigent en el moment de començar el
curs escolar. (a hores d’ara la normativa no ho permet).
• En aquests moments tots els alumnes i professors aniran amb
mascareta.
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Activitat a classe
• Grup estable. Els alumnes formaran sempre part d’un grup de
convivència estable. Al llarg del curs estaran amb els mateixos
companys. Els alumnes de 4t d’ESO aniran tot el curs amb el seu grup
d’itinerari.
• Mascareta-Distància-Rentat de mans.
• Mascareta sempre.
• A classe mantindrem la màxima distància de seguretat possible.
Adecuació dels espais.
• S’aplicarà hidrogel a l’entrada i sortida de l’aula. I a la entrada i
sortida de l’escola.
• Projectes propis; FAIG, ROBÒTICA…… sempre es faran en el mateix grup
estable.

• L’atenció a la diversitat (ex: suport de matèries) es farà dins de l’aula
classe.
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Activitat a classe
• L’activitat acadèmica de la franja horària de 9h55 a 11h s’aturarà uns
minuts abans per tal de poder preparar l’esmorzar . Aplicarem hidrogel,
deixarem l’embolcall a les paperers i baixarem a esmorzar a la nostra
zona de pati (aconsellem l’ús de la carmallola per evitar genera massa
brutícia).
• La cantina romandrà tancada fins a nou avís. Cal fer la previsió de portar
l’esmorzar de casa.
• Només es podrà consumir l’aigua que els alumnes portin de casa
(alerta amb la quantitat que han de duu les persones de servei
menjador per a la tarda).
• Ventilació a les aules. Les classes es ventilaran a cada franja horària.
Mentre el temps ho permeti treballarem amb les finestres i portes
obertes de les classes .
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Activitat a classe
• El material d’ús personal es desarà al calaix (dossiers d’expressió, llibres,
llibretes…). Evitarem l’ús de prestatges i armaris col·lectius.
• Lectura plaent. Evitarem l’ús de la biblioteca d’aula. Caldrà portar el
llibre de casa o l’ebook (sota la responsabilitat de l’alumne).
• Penjarem les jaquetes a les cadires personals de cada alumne i no als
penjadors de classe.
• El professorat portarà sempre la mascareta.
• Cada professor que entri en un espai classe realitzarà un conjunt de
rutines de neteja abans i després de l’activitat.
• A la sortida de classe els alumnes s’aplicaran hidrogel i es revisarà que
portin la mascareta ben posada per anar al pati , al servei de menjador
o marxar cap a casa.

19

Pati
• El pati de l’escola estarà zonificat. Els grups de convivència
estable canviaran de zona de pati setmanalment. Cap alumne pot
sortir de la seva àrea si no és per anar al lavabo.
• El professor/a acompanyarà al seu grup a la zona corresponent.
• Per anar al lavabo, trobarem senyalitacions i camins d’anada i
tornada. Cal respectar els camins senyalitzats.
• Les fonts d’aigua seran únicament pel rentat de mans. No està
permès beure l’aigua de les fonts del pati.

• Cantina de l’escola.
• La cantina romandrà tancada en l’inici de curs per evitar
acumulacions que facilitin posibles contagis.
• Cal portar l’esmorzar de casa.
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Pati
• PATIS EN DIES DE PLUJA.
• El grup estable es quedarà a l’aula.

• PATIS EN DIES DE VENT.
• No anirem a les zones del jardí.
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Menjador
• Les famílies que volen fer ús del servei de menjador, han d’haver lliurat
la documentació a l’escola abans del dia 1 de setembre.
• En sortir de l’aula es dirigiran al punt de trobada on els esperarà el
monitor corresponent que serà l’encarregat de vetllar per al compliment
de les normes de seguretat i d’higiene corresponents.
• Els alumnes formaran part d’un grup estable de menjador amb els seus
companys de la classe.
• Cada alumne seurà amb els mateixos companys de grup estable i al
mateix lloc.
• No hi hauran elements comuns i es nombrarà un encarregat de servir
l’aigua.
• Un cop hagin acabat de menjar, tornaran a la zona assignada.
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Menjador
• Cada cop que marxi un grup estable d’una taula s’executaran un conjunt
de mesures de desinfecció i neteja.
• Els alumnes que fan ús del servei de manera esporàdica, se’ls assignarà
un espai en alguna taula del seu grup estable classe. Si no és possible
seuran en una altra taula però hauran de mantenir la distància de
seguretat. Cal comprar el tiquet de manera telemàtica.
• Abans i després de dinar, els alumnes estaran a l’aire lliure i amb l’ús de
la mascareta si no es pot assegurar la distància de seguretat. (a hores
d’ara la portaran tots i en tot moment).

• Als migdies no mantindrem el servei de biblioteca. Aquest espai s’ha
reconvertit en una aula.
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Sortida de l’escola i recorregut
fins la porta.
• Els alumnes sortiran de l’escola per la mateixa porta que han
entrat i en les franges horàries indicades.
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Treball en cas de confinament total
o d’un grup estable.
• Pla de contingència en confinament total.
• VCF amb la plataforma Microsoft Teams.
• Correus alumnes activats .
• Cal comprovar que els correus dels seus fills funcionen.
Rebran les claus el primer dia de classe.
• Plataforma Sallenet on es penjaran tutorials, recursos,
tasques i es podrà fer el seguiment de l’alumnat.
• Actuacions en confinament d’un únic grup estable.
• El grup de convivència serà atès de manera telemàtica i de
forma immediata al seu confinament (VCF amb Microsoft
Teams i plataforma Sallenet).
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Recorquem que no es pot anar a
l’escola si ……
• L’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de les següents
situacions:
• Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
• Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de
diagnòstic molecular.
• Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
• Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat
identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada
de COVID-19.
• En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat
que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció
per SARS-CoV-2,
es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric.
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Passos a seguir en cas de trobar-se
malament a l’escola.
• En cas que l’alumne presenti simptomatologia relacionada amb la Covid
es seguirà el següent protocol:
• El CDE anirà a buscar l’alumne amb les mesures de seguretat
establertes.
• S’avisarà a la familia de la situació i la simptomatologia.
• S’aillarà l’alumne en l’espai preparat (aula Covid).
• L’escola trucarà a la familia per tal que vingui a buscar el seu fill/a.
• Es recomana a la familia que porti el seu fill/a al CAP per tal que es
valori les proves i els passos a seguir.
• El gestor Covid i la Direcció de l’escola faran el seguiment del cas.
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Passos a seguir en cas de trobar-se
malament a l’escola.
• Si el CAP decideix fer una PCR a l’alumne el gestor Covid es posarà en
contacte amb la familia i l’escola per fer-ne el rastreig. Des d’aquest
moment l’alumne i el seu entorn familiar serà confinat al seu domicili a
l’espera de resultats.
• Si la PCR és positiva l’alumne i el seu grup estable restaran
enconfinament 14 dies.
• El gestor Covid demanarà a l’escola la llista de contactes de l’alumne
(companys de grup estable i professors) per tal de poder fer el rastreig.
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Molt bon curs 20-21.
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