PLA DE CONTINGÈNCIA 20-21

PLA DE CONTINGÈNCIA EL MARTINET 20-21
L’inici del proper curs té unes característiques extraordinàries a causa de la
pandèmia per la COVID-19. Aquest document recull el conjunt de mesures de
prevenció i protecció de la salut a l’escola institut El Martinet.
Totes aquestes mesures estan recollides i apliquen les instruccions que ens han
fet arribar el Departament de Salut i d’Educació.
Els dos grans pilars per a front a la pandèmia són: les mesures de protecció i la
traçabilitat. És en aquest context que l’escola hem d’adoptar les mesures
organitzatives per tal de fer de l’escola un espai segur.
En aquest sentit la configuració dels grups estables de convivència, i la seva
estanqueïtat són bàsics
És necessària la conscienciació i màxima col·laboració de totes les persones que
pertanyem a l’escola, mestres, famílies, infants, personal de neteja, monitors... en
el compliment de les mesures d’aquest pla. És responsabilitats de totes i tots
facilitar al màxim la dinàmica de l’escola amb els requeriments que la situació
sanitària exigeix.
COM SERÀ EL FUNCIONAMENT PRESENCIAL DE L’ESCOLA AQUEST CURS
Els grups estables són els grups de referència. Tot el funcionament de l'escola
serà en base a aquests grups, amb inclusió total de tots els nens i nenes.
Pràcticament tots els espais de l'escola estan repartits entre els diferents grups
d'edat, de manera que cada 2 grups (de la mateixa edat) tenen els seus 2 espais
de referència, més algun espai extra que només utilitzen ells. Hi ha altres espais,
com la sala d'expressió de mitjans i la de grans i el taller de grans, el jardí o els
menjadors, que són compartits. Les zones de passadís estan repartides per edats.
Els agrupaments en general seran de grup sencer en un mateix espai o de mig
grup quan són dues mestres. En alguna ocasió potser hi haurà la situació d'una
mestra atenent grupets de nens i nenes de diferents grups de referència al jardí,
però serà excepcional.
En la distribució de mestres, hem intentat repartir-los de manera que cada
mestra només formi part d'un grup estable. Només en alguns cassos això no serà
possible i llavors alguna mestra haurà d'estar amb els dos grups de l'edat. Però
pràcticament en cap cas, una mestra atendrà diferents edats. En el cas dels més
grans un màxim de 5 mestres atenen cada edat.

1. Espais de referència.
Cada grup de cada edat té un espai de referència, en el que hi estarà en
exclusivitat.
En aquest espai de referència cada grup hi estarà gran part de la jornada escolar.
S’hi desenvoluparan gairebé totes les propostes, tasques previstes pel grup
estable (grup de nens i nenes més mestra de referència).
A més a més, en estones més puntuals, cada grup estable utilitzarà altres espais
de l’escola com el taller, el jardí, la sala de tallers (mitjans i grans), la placeta
(petits) i els menjadors.
En el cas dels més grans estem a l’espera de la instal·lació de dos mòduls que es
preveu arribin a finals d’octubre. Mentrestant els grups de 13 anys (2on de l’ESO)
s’instal·laran als espais municipals del Molí d’En Rata, en espais diferenciats per
cadascun del grups. Els 3 grups de 12anys (1er d’ESO) tindran els espais de
referència en les dues aules del mòdul més l’espai-taller del laboratori del cos
(gimnàs).
Aquest any, donades les limitacions de les mesures de protecció per la covid 19
els grups d’11 anys no faran la hora SEP.

2. Funcionament dels tallers, sala de tallers, placeta...
Taller: per tal de facilitar la neteja i desinfecció dels tallers (ja que són utilitzats
per diferents grups estables), cada grup en farà us un dia diferent. És a dir cada
dia estarà utilitzat per un dels grups estables.
Sala de tallers: la sala de tallers s’utilitzarà per fer tallers amb petit grup (meitat
del grup). Aquest grup estarà format per nens i nenes del grup estable. Entre un
grup i un altre es necessitarà fer neteja d’aquest espai. Així doncs caldrà preveure
que als migdies aquests espais s’han de netejar.
Placeta: aquest espai s’utilitzarà per quatre grups estables, dos de 4 anys i dos de
5 anys. Es un espai de joc en petit grup (meitat del grup) . Aquest grup estarà
format per nens i nenes del grup estable. Entre un grup i un altre es necessitarà
fer neteja d’aquest espai. Així doncs caldrà preveure que als migdies aquests
espais s’han de netejar.
Zona de joc i treball als passadissos: aquests espais que s’utilitzen per fer petits
grups i que es troben justament davant dels espais de referència cada dia
s’utilitzarà per un grup estable diferent.
Laboratori del cos: Mentre no hi hagi els mòduls serà un espai que s'utilitzarà per
la comunitat dels més grans per partir grups i menjador.

3. El Jardí (3 jardins: el de petits; el de mitjans i grans; el dels més grans)
El jardí és un espai utilitzats per diferents grups estables alhora al llarg de tota la
jornada, no fem hora del pati. En molts moments i degut a l’extensió del jardí hi
hauran zones de joc per cada grup estable que estigui al jardí.
4. Els esmorzars:
Cada nen portarà el seu esmorzar de casa. A petits, i mitjans i grans cada nen
portarà la seva fruita, o fruits secs per esmorzar. Els mes grans portaran fruita,
fruits secs i/o entrepà. Els grups de la mateixa edat no coincidiran esmorzant.
Petits: els de 3 anys menjaran al seu espai de referència, els de 4 anys al menjador
de petits i els de 5 anys a les taules de pícnic de la zona de les oliveres del jardí.
Caldrà fer la neteja del menjador per tal que estigui disponible al migdia.
Mitjans: esmorzaran a l’espai on estiguin situats aquell matí, principalment al
propi espai de referència, o al jardí o al menjador quan coincideixin els dos grups.
(si s’utilitza el menjador caldrà netejar-lo per poder ser utilitzat al migdia)
Grans: esmorzaran a l’espai on estiguin situats aquell matí, principalment al propi
espai de referència, o al jardí.
Més Grans: esmorzaran a l’espai on estiguin situats aquell matí, principalment al
propi espai de referència, o al jardí.
5. Els menjadors
A l’escola hi ha quatre menjadors. Un menjador l’utilitzaran els grups de nens i
nenes de 3, 4 i 5 anys. En aquest menjador es faran dos torns: un torn pels de 3 i 4
anys i un torn pels de 5 anys. Els nens i nenes de diferents grups estables que
coincideixin estaran separats en dues zones dins del mateix menjador.
Un altre menjador l’utilitzaran els grups de nens i nenes de 6 i 9 anys. Es faran
dos torns: un torn pels de 6 anys i l’altre pels de 9 anys. Els nens i nenes de
diferents grups estables que coincideixin estaran separats en dues zones dins del
mateix menjador.
Un altre menjador l’utilitzaran els grups de nens i nenes de 7 i 10 anys. Es faran
dos torns: un torn pels de 7 anys i l’altre pels de 10 anys. Els nens i nenes de
diferents grups estables que coincideixin estaran separats en dues zones dins del
mateix menjador.
Un altre menjador l’utilitzaran els grups de nens i nenes de 8 i 11 anys. Es faran
dos torns: un torn pels de 8 anys i l’altre pels de 11 anys. Els nens i nenes de
diferents grups estables que coincideixin estaran separats en dues zones dins del
mateix menjador.

ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES
Per tal de facilitar l’estanqueïtat dels grups, en les entrades i sortides de l’escola
ha calgut reorganitzar els circuits, acompanyaments i horaris, utilitzant tots els
accessos possibles, reduint el nombre de persones, i esglaonant horaris d’entrada
i sortida.
Tots els recorreguts d’entrada s’hauran de fer igual però a la inversa per la
sortida, tant si és en el moment de marxar amb els fills o filles com de marxar sols
quan ells es queden a l’escola.
L’escola disposa de 5 accessos:
-

Porta petita (davant de primària) PORTA 1
Porta corredora (davant de primària) PORTA 2
Porta Educació Infantil PORTA 3
Porta Jardí PORTA 4 (C/Industria cantonada C/ Milà)
Porta ESO PORTA 5
Porta ESO PORTA 6 (cantonada C/ Indústria amb C/ La font de Can Mas, que
actualment no existeix, estem a l'espera que s’instal·lin els dos mòduls)
Accessos edificis:

-

Portes de cada espai Petits des del jardí
Porta principal de Primària
Porta lateral Primària
Porta menjador-mirador. Primària
Porta escala d’emergència Grans. Primària
Porta 1 edifici ESO
Porta 2 edifici ESO
Acompanyaments de les famílies:
Cada nen o nena podrà a ser acompanyat o acompanyada com a màxim per una
persona.
Comunitat dels petits:
Donat que cada grup té una entrada a l’espai independent amb accés des del jardí,
les famílies de la comunitat dels petits podran seguir acompanyant els seus fills i
filles fins a l’espai corresponent, com també recollir-los a l’espai a la sortida.
Comunitat dels mitjans:
Es prioritza l’acompanyament de les famílies de 6 anys, que podran acompanyar
als seus fills i filles fins els espais de referència.
Als grups de 7 anys, les famílies acompanyaran als seus fills o filles fins a dos
punts de trobada del mirador (un per cada grup), on trobaran les mestres que
acompanyaran a cada grup a l’espai de referència corresponent.

Les famílies dels grups de 8 anys no entraran al recinte escolar, es trobaran amb
les mestres al costat de la porta corredora, on s’agruparan els nens de cada grup
en dos punts diferents.
Comunitat dels grans:
En horari esglaonat els nens i nenes dels grups de grans entraran per la porta del
jardí de baix (cantonada Milà/Indústria) on en diferents punts de trobada els
esperaran les metres. Les famílies no entrareu al recinte de l’escola.
Comunitat dels més grans:
Les entrades i sortides seran esglaonades pels diferents grups i sense
acompanyants.
Coses a tenir en compte:
Caldrà ser molt rigorós en el compliment dels intervals d’horaris tan a les
entrades com a les sortides. Cal que tots facilitem aquesta organització malgrat el
que comporta. Entenem que és necessària la participació i col·laboració positiva
per part de totes i tots, adults i infants.
Si us cal esperar perquè arribeu abans de la vostra hora d’entrada o sortida és
important que no ho feu davant la porta, deixant l’espai pels acompanyants i els
infants que en cada moment els toca transitar i evitant així aglomeracions a fora
al carrer.
Si arribeu tard haureu d’esperar a que hagin entrat tots el grups i, deixant la
distància personal i entrar quan la mestra o adult que estigui a la porta us ho
indiqui. Si trobeu la vostra porta d’accés a l’escola tancada caldrà que aneu a
entrar per la porta principal i espereu poder ser atesos per la Mari (conserge) o la
Raquel (administrativa)
En els infants més grans de 8 anys, la comunicació de possibles avisos puntuals
per les mestres, caldrà que es faci a través dels mateixos nens, via telefònica o per
mail.

TAULA D’HORARIS D’ENTRADES I SORTIDES PER GRUPS

GRUP

ACCES (porta recinte + espai o porta edifici)

HORA D'ENTRADA (matí)

HORA DE SORTIDA (migdia)

HORA D'ENTRADA (migdia)

HORARI SORTIDA (tarda)

3 anys A (Jessica)
3 anys B (Sanadra)
4 anys A (Lorena)
4 anys B (Noemi)
5 anys A (Veronica)
5 anys B (Marta)

Porta 3 + porta del seu espai
Porta 3 + porta del seu espai
Porta 3 + porta del seu espai
Porta 3 + porta del seu espai
Porta 3 + porta del seu espai
Porta 3 + porta del seu espai

12.25h a 12.30h
12.25h a 12.30h
12.25h a 12.30h
12.25h a 12.30h
12.25h a 12.30h
12.25h a 12.30h

6 anys A (Maria)
6 anys B (Violeta)

Porta 1 + porta principal Primària fins porta espai
Porta 1 + porta lateral Primària fins porta espai

12.20 a 12.25
12.20 a 12.25

14.30h a 14.35h *
14.30h a 14.35h *
14.30h a 14.35h *
14.30h a 14.35h *
14.30h a 14.35h *
14.30h a 14.35h *
*Es tancarà la vostra porta
d'accés a l'escola a les 14:40h
14.30 a 14.35h
14.30 a 14.35h

7 anys A (Aina)
7 anys B (Xisca)

Porta 1 + mirador banda de l'escala
Porta 1 + mirador banda de la rampa

12.25h a 12.30h
12.25h a 12.30h

14.30 a 14.35h *
14.30 a 14.35h *

15.45h a 15.55h *
15.45h a 15.55h *
15.45h a 15.55h *
15.45h a 15.55h *
15.45h a 15.55h *
15.45h a 15.55h *
*Es tancarà la vostra porta
d'accés a l'escola a les 16:00h
15.40h a 15.50h *
15.40h a 15.50h *
*Els acopmanyants heu d'estar
fora del recinte de l'escola
abans de les 15.50h
15.55h a 16.00h
15.55h a 16.00h

8 anys A (Laura S.)
8 anys B (Thaïs)

Porta 2 + avellaners (paret parking)
Porta 2 + paret heura (paret carrer)

8.55h a 9.10h*
8.55h a 9.10h*
8.55h a 9.10h*
8.55h a 9.10h*
8.55h a 9.10h*
8.55h a 9.10h*
*Es tancarà la vostra porta
d'accés a l'escola a les 9.15h
8.45h a 8:55h *
8.45h a 8:55h *
*Els acopmanyants heu d'estar
fora del recinte de l'escola
abans de les 9.00h
9.00 a 9.10h *
9.00 a 9.10h *
*Una vegada el grup hagi entrat
amb la mestra els
acompanyants heu de sortir del
recinte de l'escola sense
demora.
9.00h a 9.05h
9.00h a 9.05h

12.25h a 12.30h
12.25h a 12.30h

14.30h a 14.35h
14.30h a 14.35h

16.00h a 16.05h
16.00h a 16.05h

9 anys A (Marina)
9 anys B (Meritxell)
10 anys A (Silvia)
10 anys B (Aida)
11 anys A (Pilar)
11 anys B (Anna F.)

Porta 4 + rotllana troncs
Porta 4 + troncs escorça
Porta 4 + cuina de sorra
Porta 4 + taules caseta gran
Porta 4 + salze
Porta 4 + caseta petita

9.00h a 9.05h
9.00h a 9.05h
8.55h a 9.00h
8.55h a 9.00h
8.50h a 8.55h
8.50h a 8.55h

12.30h a 12.35h
12.30h a 12.35h
12.25h a 12.30h
12.25h a 12.30h
12.20h a 12.25h
12.20h a 12.25h

14.30h a 14.35h
14.30h a 14.35h
14.25h a 14.30h
14.25h a 14.30h
14.20h a 14.25h
14.20h a 14.25h

16.00h a 16.05h
16.00h a 16.05h
15.55h a 16.00h
15.55h a 16.00h
15.50h a 15.55h
15.50h a 15.55h

12 anys A
12 anys B
12 anys C
13 anys A (Olga i Eva)
13 anys B (Marta i Martina)

Porta 5 + porta 1 acces edifici
Porta 5 + porta 1 acces edifici
Porta 5 + porta taller
Porta 6 + porta 2 acces edifici
Porta 6 + porta 2 acces edifici

8.55h a 9.00h
8.50h 8.55h
8.45h a 8.50h
8.50h a 8.55h
8.55h a 9.00h

13.30h
13.30h
13.30h
13.30h
13.30h

14.30h
14.30h
14.30h
14.30h
14.30h

16.30h a 16.35h
16.25h a 16.30h
16.20h a 16.25h
16.25h a 16.30h
16.30h a 16.35h

* fins que no hi hagin el mòdul 2 i el mòdul 3 estaran ubicats a l’espai municipal d’en Molí d’en Rata amb els mateixos horaris

RELACIÓ I COMUNICACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA
Les reunions de grup, es faran telemàticament i quan sigui possible, s'intentaran
fer de manera presencial garantint les mesures de protecció personal, amb
distància personal i mascareta, sempre que la situació sanitària del nostre context
ho faci possible.
Les entrevistes personals, el Consell escolar.... sempre que sigui possible es faran
presencialment amb mascareta i distància personal i es garantirà la neteja de
l’espai. Si no és possible es faran telemàticament o en format mixt (en part
presencial i en part telemàtic).
Es manté la comunicació personal amb les famílies, per via mail, vídeo trobada o
telefònica, segons la situació.
PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA i DESINFECCIÓ
VENTILACIÓ
Tots els espais de l’escola tenen finestres que estaran obertes durant tota la
jornada escolar.
RENTAT DE MANS
Els nens i nenes es rentaran les mans: a l’entrar a l’escola, abans d’esmorzar,
després d’esmorzar, abans de dinar, després de dinar, a l’entrar a l’escola a la
tarda, abans i després d’anar al lavabo, abans de marxar a casa.
Els mestres es rentaran les mans a l’entrar a l’escola, abans de l’esmorzar,
després de l’esmorzar, abans de dinar, després de dinar, al començar l’escola a la
tarda, abans de sortir de l’escola, al fer un canvi d’espai, abans i després d’anar al
lavabo, abans i després de curar un nen/a, canviar un bolquer o la roba.
A CADA ESPAI AULA AIXÍ COM EN ESPAIS COMUNS hi haurà un dispensador de
solució hidroalcohòlica. També a cada espai hi haurà un dispensador de papers
eixugamans.
l'Ajuntament que és qui té la competència de la neteja de l'escola i adequarà el
servei de neteja del centre a les necessitats actuals.

ACOLLIDA I EXTRAESCOLARS
L'acollida, si és possible mantenir l’estanqueïtat dels grups estables, es farà en el
mateix horari de 8h a 9h.
Els infants de petits estaran al jardí amb una monitora o al menjador de petits.
Els nens i nenes de mitjans i grans estaran a la sala de reunions i/o al jardí amb
monitores ( en funció del nombre d’infants que necessitin aquest servei).
Caldrà fer us de la mascareta.

En els diferents moments d’entrada a la jornada escolar les monitores hauran
d’acompanyar els nens agrupats per pertinença al mateix grup estable.
No es faran extraescolars ja que l’espai del laboratori del cos es necessitarà,
mentre no s’instal·len els mòduls, per acollir els grups dels més grans. Alhora
tampoc es veu convenient per la dificultat de mantenir els grups estables estancs.
SORTIDES I COLÒNIES
Mantenim la proposta de sortides i colònies que es fan per edats. En el cas que
utilitzin el transport, es posaran les mesures sanitàries adients. Està previst
avançar el calendari de sortides, passejades i colònies a aquest primer trimestre.
REUNIONS DE LES MESTRES
Totes les reunions es faran en espais on es pugui mantenir la distància de
seguretat i amb mascareta.
En cas que la situació ho exigeix es faran telemàticament, o en modalitat mixt.
S’ha ajustat l’organització dels equips de treball de les mestres per tal que aquests
siguin menys nombrosos, passant de funcionar amb equips de tres edats a fer-ho
per parelles d’edats.
PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19
Seguint les indicacions recollides en el pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a
centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid 19
Cap persona podrà accedir a l’escola en cas que:
La temperatura sigui superior a 37:50º
A partir de 6 anys cal entrar amb la mascareta degudament posada
No es pot entrar en cas de presentar qualsevol d’aquests símptomes:
Tenir febre o febrícula, tos, dificultat de respirar, mal de coll, congestió nasal,
vòmits o diarrees, mal de cap, malestar, dolor muscular
Estar en aïllament per ser positiu de covid-19
Estar en espera dels resultats d’una PCR
Conviure amb una persona diagnosticada de covid-19
Estar en aïllament preventiu per ser contacte estret d’una persona positiva de
covid-19

Quan a l’escola detectem un nen que presenta símptomes compatibles amb la
covid-19, una mestra acompanyarà al nen o nena a la sala de mestres de la
comunitat, tenint cura que estigui ben ventilat i ambdós restaran amb la
mascareta posada. La mestra trucarà a la família i en el cas que els símptomes
siguin de gravetat trucarà al 061.
La mestra informarà a la direcció del centre que farà el seguiment del cas. La
direcció recomanarà ala família que es posi en contacte amb el centre d’atenció
primària de referència per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment
epidemiològic.
Quan els símptomes s’iniciïn fora de l’horari escolar la família o la persona amb
símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o al CUAP, per valorar la
situació i fer les actuacions necessàries.
En el cas que a l’escola hi hagi un infant o mestra positiu tot el seu grup
estable haurà de fer aïllament preventiu 14 dies a casa.
Segons el document de Salut, a tots els membres del grup se’ls farà una PCR el
més aviat possible. El resultat negatiu no eximeix de mantenir l’aïllament
domiciliari, donat que és el període màxim d’incubació del virus. En aquesta
situació es passaria a la modalitat telemàtica.
SEGUIMENT DEL PLA
Responsables del Pla: Equip Directiu i equip de coordinació. De manera periòdica
es valorarà com està funcionant i es faran els canvis necessaris de manera ràpida.
S’informarà a les famílies, infants quan correspongui i personal de l’escola.
EL TEMPS DE L'ACOMPANYAMENT A 3 I 4 ANYS
Es podrà fer acompanyament als infants de 3 i 4 anys, per part d’una persona, al
llarg de tota la jornada, seguint sempre les mesures de protecció (distància i
mascareta).
Es rentaran les mans a l'inici i al final de la jornada. Estaran repartides entre els
espais interiors i el jardí. Se seguirà el protocol de l'acompanyament habitual.
FUNCIONAMENT EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TOTAL DEL CENTRE:
Des de l’experiència del confinament del curs 19/20 en cas de confinament
parcial o total del centre, faríem la següent proposta:
-

Treballarem a partir d'una plataforma digital, (classroom), per tal de mantenir la
comunicació entre les mestres, les famílies i els nens i les nenes.
També es mantindrà la comunicació (quan calgui) a través de vídeo- trucades o
per telèfon.

-

Durant el confinament s’enviaran tasques setmanals per cada grup de nens i
nenes.
S'atendran les demandes de cada família i infant segons la necessitat. Mínim un
cop per setmana.
Un cop a la setmana les mestres faran un retorn per a tots els nens i nenes de cada
grup de les tasques enviades.
Es demanarà dotació de connectivitat i dels dispositius necessaris per tal que tots
els infants puguin seguir telemàticament les tasques enviades des de l’escola.
Prepararem una bossa amb materials per a cada nen i nena amb un
dossier/arxivador que en cas de confinament s’emportaran a casa, i retornaran
en tornar a l’escola.
Farem el seguiment dels infants que sense símptomes, estiguin en quarantena per
ser contacte estret d’un cas i no assisteixin presencialment a l’escola, mantenint el
contacte, amb la freqüència que sigui possible. Contemplem tenir tasques al
classroom, per als infants més grans, ja preparades i els materials que es puguin
tenir preparats a la bossa (contes, altres materials...)
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