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0.- INTRODUCCIÓ 
 

El present pla que aquí presentem recull les fórmules organitzatives i les mesures 

que es prendran per a l’inici de curs tenint en compte l’escenari de nova 

normalitat en què ens trobem. Potser alguna d’aquestes mesures es contemplen 

més per a un possible segon escenari, però en el nostre cas, i tenint en compte 

tants els recursos humans com els espais disponibles ja en feim ús per a la 

creació de grups estables de convivència. D’aquesta manera podreu observar 

que hem desdoblat grups creant una línia més a primària. 

Pel que fa al possible escenari C, hem planificat el pla de digitalització seguint 

les orientacions que féu la Comissió de digitalització. En aquest escenari (al qual 

esperem no arribar), l’atenció de l’alumnat de manera telemàtica la durien a 

terme tots els tutors fixats (quedaran amb una ràtio d’uns 17 alumnes) i els 

especialistes d’anglès i Educació Física farien el seguiment de la seva àrea. Si 

s’arribés a aquesta situació i tenint en compte les característiques del nostre 

alumnat, així com les mancances detectades durant el període de confinament, 

també ens plantegem fer entrega de material de manera presencial. Això es faria 

seguint un protocol d’assistència i entrega d’aquest material, com ara, acudir 

amb cita prèvia, mantenir distàncies, ús de mascaretes… 

 

1.- AGRUPAMENT DE L’ALUMNAT  

1.1.- Educació infantil 

Els agrupaments a Educació infantil es mantindran, conformant-se en 

agrupaments estables. D’aquesta manera cada un dels sis grups tindran 

assignada una tutora. 

 

1.2.- Educació Primària  

1.2.1 Primer cicle  

Els tres nivells de primer cicle es distribuiran en tres grups cada un. D’aquesta 

manera passarem de 6 grups a 9 grups, que també es conformaran com a grups 

estables. 

1.2.2 Segon cicle  

Els tres nivells de segon cicle es distribuiran en tres grups cada un. D’aquesta 

manera passarem de 6 grups a 9 grups, que també es conformaran com a grups 

estables. 
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2.- REORGANITZACIÓ DE LES AULES I ESPAIS 
COMUNS  

2.1.- Educació infantil  

Les aules quedaran assignades a cada un dels grups conformats, seguint el 

mateix criteri que anys anteriors, és a dir, les dues aules més properes a la 

sortida les ocuparan els alumnes de 5 anys, mentre que les que estan situades 

després de la vidriera del passadís seran les que ocuparan els grups de 3 i 4 

anys, tal com es feia anteriorment. 

 

2.2.- Educació Primària  

Les aules es redistribuiran segons la seva capacitat als diferents Grups de 

primària conformats. Per poder assignar un espai a cada un dels grups s’hauran 

d’habilitar l’aula de música, les d’anglès, la biblioteca i les aules de suport. 

Veure distribució d’espais al següent plànol 
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Espai aïllament 

L’espai habilitat com a sala d’aïllament serà el corresponent a l’aula taller en el 

cas d’infantil i la sala d’informàtica per als de primària. En cas de necessitat es 

farà ús del vestuari situat a la planta soterrani. En aquest espai també 

s’emmagatzemarà el material de protecció del qual se’n farà responsable la 

secretària. 

 

Organització de les aules dels grups estables de convivència  

1. Cada alumne ha de disposar d’un lloc senyalitzat. Amb pupitres 

individuals mirant cap a la mateixa direcció. No es poden situar alumnes 

un enfront de l’altre.   

2. Es demanarà a cada profesor/a que tengui el mínim material i mobiliari a 

l’aula per poder fer- hi la neteja pertinent en aquesta nova situació. 

3. Les aules es ventilaran periòdicament. Aquesta ventilació es realitzarà 

abans de l’arribada de l’alumnat, durant l’esplai i en acabar la jornada.  

4.  Sempre que sigui possible les finestres i les portes de les aules estaran 

obertes. 

5. A l’educació infantil els menors no han d’acudir al centre amb objectes o 

joguines de casa. 

2.3.- Organització i distribució del pati. 

El pati d’infantil es distribuirà en tres zones, a les quals s’ubicaran un dels grups 

conformats. S’hauran de fer dos torns de pati per poder donar cabuda als sis 

grups. El pati de tres anys serà ocupat pels grups de tres anys en dos torns. 

Mentre que el pati de 4 - 5 anys serà distribuït en dues zones ocupades en un 

primer torn per la línia A (un grup de 4 anys i un de 5 anys), i l’altra torn per la 

línia B (un grup de 4 anys i un de 5 anys). Aquestes dues zones seran ocupades 

de forma rotatòria pels grups, a fi que puguin gaudir dia si dia no de la zona de 

joc del tobogan. S’ha de netejar aquesta zona sempre després de cada torn de 

pati. 

El pati de primària serà distribuït en 9 zones (6 al pati i 3 al carrer si finalment 

aquest espai ens el cedeix l’Ajuntament). D’aquesta manera, en un primer torn 

l’ocuparan el primer cicle i en un segon torn el segon cicle. A l’igual que en el cas 

d’infantil l’assignació de les zones es farà de manera rotatòria. 

2.4.- Organització de l’atenció a les famílies i visitants  

L’entrada al centre sempre serà amb previ permís de l’equip directiu o 

professorat i s’hauran de seguir les directrius de seguretat indicades, tals com 

mantenir distàncies, portar mascaretes, neteja de mans a l’accés, … 

Per facilitar l’estudi de contactes disposarem de registres d’assistència diari de 

totes les persones alienes al centre que hi accedeixin (pares citats pel centre, 

proveïdors…) Per aquest motiu a la porta d’entrada / secretaria hi haurà un 
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quadern de registres d’entrades i sortides on hauran d’apuntar les dades 

personals de cada persona.  També es farà el registre de persones que d’alguna 

manera intervenen en el menjador (monitors, alumnes, proveïdors). 

3.- ORGANITZACIÓ ENTRADES I SORTIDES DE 
L’ALUMNAT  
Les entrades i sortides es faran de manera esglaonada. S’habilitarà la franja de 

8’30 a 8’45 per fer-la el més ordenada possible i evitar aglomeracions. La 

possibilitat d’usar la zona del carrer Germans Garcia Penyaranda com a espai 

de l’escola ens permetria organitzar d’una manera més adequada aquest accés 

al centre. A cada cicle els correspondria una franja de 5 minuts per accedir a les 

aules des del carrer. Es començaria per Segon cicle, després primer cicle i 

Infantil per acabar. 

La sortida estaria també escalonada. 

 

Horari entrades i sortides INFANTIL / PRIMÀRIA:  
 

HORA GRUP PORTA DE 
ENTRADA 

PORTA DE 
SORTIDA 

8:30 2n CICLE  Principal Principal 

8:38 1r CICLE Principal Principal 

8:45 ED. INFANTIL 
 4 – 5 anys 

Principal Principal 

8:45 ED. INFANTIL 
3 anys 

Porta de darrera Porta de darrera 

13:20 1r CICLE Principal Principal 

13:30 2n CICLE Principal Principal 

 
 
Horari SORTIDA INFANTIL: OPCIO 1 
 

HORA GRUP PORTA DE 
SORTIDA 

13:15 3 ANYS  Porta de darrera 

13:20 4 ANYS Porta de darrera 

13:25 5 ANYS Porta de darrera 
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Horari SORTIDA INFANTIL: OPCIO 2 (DISPOSAR DEL CARRER) 
 

HORA GRUP PORTA DE 
SORTIDA 

13:15 3 ANYS  Porta PRINCIPAL 

13:20 4 ANYS Porta PRINCIPAL 

13:25 5 ANYS Porta PRINCIPAL 

 
 
 
PROFESSORAT:   
Tots els mestres entraran per la porta de darrera d’Infantil per evitar trobar-se 
amb aglomeració de famílies a la barrera.  
 
ORGANITZACIÓ DELS DESPLAÇAMENTS INTERNS 
Respectarà en tot moment el principi de distanciament físic en els passadissos, 
escales, banys i zones comunes. 
Recordeu que tot el professorat i l’alumnat a partir d’Educació Primària sempre 
portaran mascareta quan es moguin d’un lloc a un altre. Per altra banda, intenteu 
evitar el màxim de desplaçaments sobretots dels infants.  
A principi de curs es repartiran a cada tutor tots els cartells que han de penjar a 
la seva aula, porta, com també el sistema per delimitar els espais dins l’aula, 
especialment els pupitres per tal que cada infant / tutor sapi quin és el seu espai 
en concret.  S’utilitzarà un sistema de senyalització homogeni a tot el centre i de 
fàcil comprensió. 
Indicarem als passadissos i escales el sentit de circulació. Cada curs tendrà 
assignat un sentit de pujada i baixada que haurà de respectar minuciosament. 
Com a regla general, les portes d’aules, despatxos i exteriors romandran obertes 
per evitar el contacte amb les manetes o els poms de les portes.  
 

4.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL PROFESSORAT 
DEL CENTRE A LES ETAPES I CICLES  

4.1.- Etapa infantil. 

El professorat assignat a infantil seran les 8 mestres d’infantil més una de les 

mestres AL del centre. Cada tutora conformaria un grup estable amb els seus 

alumnes i les mestres més 1 i la mestra AL estarien assignades a cada un dels 

nivells intervenint amb uns horaris concrets assignats i amb franges delimitades. 

Així mateix aquests tres darreres mestres es farien càrrec del temps d’esbarjo, 

vigilant cada una d’elles un dels nivells. 



CEIP FELIP BAUÇÀ  PLA CONTINGÈNCIA 2020-21 

 

10 

 

 

 

 

 A B +1 

3 ANYS  Aina Sánchez Mercè Pendent assignar 

4 ANYS Núria Elena Pendent assignar 

5 ANYS Joana Mª Substituta Joana Aina 

 

4.2.- Etapa Primària  

Cada un dels tutors quedarà assignat a un dels grups creats. 

4.3.-Professorat especialista  

Dues de les mestres d’anglès assumirien l’especialitat assignades cada una 

d’elles a un dels cicles, i donat que el segon cicle té més càrrega lectiva els grups 

de 4t es repartirien entre elles. L’altra plaça d’anglès quedaria assignada a una 

tutoria d’un dels grups creats. 

El mestre de música també estaria assignat a una tutoria d’un dels grups creats, 

encara que compartiria aquesta funció amb la mestra a Mitja jornada assignada 

en quota. 

El mestre d’Educació Física impartiria una hora a cada un dels grups creats de 

primària, facilitant instruccions als tutors per poder realitzar-ne d’altres. 

4.4.- Professorat suport i orientació  

Dues de les PT i una de les AL assumiran cada una, la tutoria d’un dels grups 

conformats. En aquests casos se’ls assignarà el grup on hi hagi més alumnes 

nee o nese amb necessitats. També ho farà la mestra AD i la mestra de primària 

assignada per quota. 

 
Tenint en compte el que hem dit aquí, el professorat quedaria assignat de la 
següent manera: 
 

 A B C 

1r Magdalena Martorell Pilar Membrive Pendent assignació 

2n Belén Joana Maria Cata (PT) 

3r Refugio Aina Lacosta Especialista anglès 
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4t Silvia Laura Cortés Xisca (AL) 

5è Sandra Maria Gayà Esteve (música) / ½ 
pendent assignar 

6è Catalina Martorell Pilar P. Emi (PT) 

 
 
 
Especialistes:  Anglès – EF- Religió 
 

4.5.- Equip directiu  

L’equip directiu, mentre duri aquesta situació i aquestes instruccions es farà 

càrrec de la vigilància dels patis, les entrades i sortides, vigilància dels 

desplaçaments dins del centre i fer substitucions de absències puntuals de 

mestres. 

4.6.- Professorat major 55 o 1/3 jornada  

Es respectaran (a no ser per causes majors d’absències de professorat) les dues 

hores de reducció de classes lectives. 

 

5.- ORGANITZACIÓ DEL PERSONAL NO DOCENT 

- Personal de neteja 

Per a les pautes de neteja i desinfecció i la seva aplicació per part del personal 
de neteja del centre es seguirà i aplicarà el que està publicat en l’ANNEX 2 
((Mesures de protecció individual i control sanitari i pautes per al correcte ús del 
material de protecció individual als centres educatius de les Illes Balears) i en 
l’ANNEX 3 (Pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels centres 
educatius davant la COVID-19) de la Resolució del 6 de juliol del 2020. 
  
Per tal de dur a terme de forma correcta, tant pel que fa als productes indicats 
en dit Annex com a la periodicitat en que s’ha de dur a terme la neteja i 
desinfecció de les diverses zones, estris i mobiliari del centre, i donada la 
quantitat del nostre alumnat (sobre els 450) i els espais dels que compta l’escola, 
considerem imprescindible que l’Ajuntament de Palma reforci la plantilla del 
personal de neteja i se’ns doti d’una persona fixa durant tota la jornada lectiva, 
per tal de garantir en tot moment la neteja i pautes de higiene que l’actual situació 
requereix. 
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Les tasques d’aquesta persona seran:  
 Revisió, neteja i desinfecció, si cal, dels banys del centre. 

Això ho durà a terme al llarg del matí de manera rotatòria, i sempre en les 
següents ocasions: 

o A primera hora.  

o Abans del primer torn de pati, per tal de revisar-los si s’han utilitzat 
puntualment. 

o Al temps dels patis estarà pendent en tot moment per si és 
necessària una neteja, ja que és quan més alumnes els fan servir. 

o Després dels patis. 

o Quan els alumnes d’un Agrupament de Convivència Estable 
passen a fer-se les mans netes (s’assignarà un horari per a cada 
grup, ja que donada la poca quantitat de lavabos del centre i la 
quantitat d’alumnes, es fa necessària aquesta mesura per tal que 
no coincideixin grups diferents ni en els banys ni en els 
passadissos) 

 Revisar diàriament el material higiènic (els dispensadors de sabó i els de 
paper, envasos de gel o solució hidroalcohòlica i bosses de plàstic per al 
canvi de bolquers) i procedir a la seva substitució en cas d’avaria o 
recàrrega.  

 Neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb 
especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació, 
sobretot els utilitzats per més d’un treballador. 
Això no eximeix al professor/a que abandona el lloc de treball de 
desinfectar amb gel o solució hidroalcohòlica (tots els espais del centre 
compten amb material a l’efecte) els objectes que siguin d’ús comú i hagi 
utilitzat (guillotina, enquadernadora, fotocopiadora, ordinador, telèfon, 
etc.). 

 Neteja i desinfecció de la finestra d’atenció al públic (mampara i taulell) i 
el pom i polsador per a l’obertura de la porta d’entrada quan s’acaba el 
torn de pagament del menjador, a les 09:00h. Això no eximeix al personal 
de secretaria de netejar la zona quan acabin d’atendre a alguna persona. 

 Vigilar la neteja de papereres i buidar-les al contenidor adequat, si és el 
cas, així com substituir-ne la bossa de plàstic. Posarà especial esment a 
les papereres amb tapa i pedal (tots els espais del centre compten amb 
una) habilitades per als residus susceptibles de dur agents infecciosos 
(mocadors bruts, mascaretes, paper d’eixugar les mans, etc.) així com de 
la paperera dels bolquers situada a la zona del canviador d’E. Infantil. 

 Neteja i desinfecció en cas d’un alumne que vomita (o similar) en alguna 
zona de l’escola. 

 Neteja i desinfecció rotatòria i periòdica dels poms de les portes i els 
passamans de les escales. En aquest darrer cas, es farà sempre en les 
següents ocasions: 

• Després de que hagin pujat a les classes tots els alumnes de 
Primària, tant a primera hora del matí com després dels dos torns 
de pati. 

• Després de la sortida dels alumnes al migdia. 
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 Neteja i desinfecció de les barreres de separació de les diverses zones 
del pati, així com de les estructures de joc fixes (tobogan, joc d’equilibri i 
rocòdrom) quan s’acabi cada un dels dos torns d’esplai, ja que a 
continuació han de ser utilitzades per un altre Grup de Convivència 
Estable o pels alumnes del menjador escolar. 

 Neteja i desinfecció de la sala de Psicomotricitat en cas que hagi de ser 
utilitzada per diferents Grups de Convivència Estable el mateix dia (cosa 
que es procurarà evitar quan es confeccionin els horaris)  

 Neteja i desinfecció immediata de la Sala d’Aïllament en cas que hagi 
estat utilitzada per un cas sospitós de COVID-19 quan la persona 
sospitosa abandoni la sala per sortir del centre, així com gestió adequada 
dels residus generats. 

 Neteja i desinfecció dels espais on hagi estat i el material que hagi utilitzat 
un cas sospitós de COVID-19, tant sigui alumnat com professorat del 
centre.                                                               
 

Per tal que la persona encarregada de la neteja sàpiga quins són els seus deures 
i les seves funcions, l’Equip Directiu li lliurarà una còpia de les mateixes i les hi 
explicarà clarament el primer dia de treball al centre. 
 
Quant a la seva preparació, es dóna per suposat que l’empresa adjudicatària de 
la neteja farà un programa de formació als seus treballadors/es. 
 
Quant al seu equipament, tant personal com estris i productes de neteja, també 
donam per suposat que serà facilitat per l’empresa adjudicatària; així i tot, la 
Secretària del centre li facilitarà tot el material de protecció que necessiti en un 
moment determinat, com s’indica en l’ANNEX 3 de la Resolució: mascaretes, 
mascaretes FFP2, pantalla de protecció facial, guants d’un sol ús i bates d’un sol 
ús.  

- Administrativa i espai de secretaria 

L’espai de la Secretaria del centre està ocupat per la secretària i una 
administrativa i considerem que les dues formen un Grup de convivència estable 
dins el despatx, al no compartir ni l’espai ni el material de secretaria amb la resta 
de personal del centre i poder mantenir en tot moment la distància de seguretat. 
En aquest Grup hi considerem inclosos el director i la cap d’estudis, pels 
mateixos criteris esmentats, i donat que la distància entre els tres despatxos és 
mínima. 
Es mantindran les mesures de prevenció i higiene generals a tot el personal del 
centre però, a més, es tindran en compte les següents mesures: 

 A la secretaria del centre no hi entrarà cap persona aliena al Grup de 
convivència esmentat, i si ho fa, haurà de dur mascareta i mantenir la 
distància interpersonal d’un metre i mig.  

 La secretària i l’administrativa utilitzaran les seves pròpies taules de 
treball, cadires, ordinadors i material personal (bolígrafs, llapis, corrector, 
etc.) procurant no intercanviar-los.  

 No es permet utilitzar la fotocopiadora de secretaria per personal aliè, 
excepte en els casos en que es necessitin fotocòpies en color, netejant la 
màquina abans i després del seu ús amb el producte de neteja adient. 
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 Així mateix, tot el material d’ús comú per el professorat del centre que es 
guarda a secretaria haurà de ser netejat abans i després del seu ús per la 
persona que l’ha utilitzat (guillotina, enquadernadora, etc.) 

 Quant al material fungible per al professorat que s’emmagatzema a 
secretaria, serà lliurat a la persona interessada per la secretària o 
l’administrativa. 

 A la finestra d’atenció el públic hi ha una mampara de plàstic, per 
possibilitar l’atenció amb més seguretat (Apartat III, Punt 5 de la 
Resolució) 

 Al taulell de dita finestra hi haurà sempre gel, solució hidroalcohòlica i 
paper assecant per tal de mantenir la higiene i desinfecció de la zona.  

 Quant a l’bonament del menjador per part dels alumnes eventuals i davant 
la impossibiltat, per motius de seguretat sanitària, de que entrin al centre 
tots els pares/mares que han de pagar el menjador, es durà a terme de la 
següent manera: 
La familia posarà l’import fixo del menjador dins la motxilla del nin/a 
(bosseta, sobre, cartera…) i telefonarà o enviarà un missatge (al móbil) 
de l’escola entre les 08:30h – 08:45h indicant el nom del nin i el curs. Això 
és extensible a tot l’alumnat eventual, fins i tot als que fan ús de l’escoleta 
matinera. 

 L’encarregada del menjador (administrativa) passarà per les classes a 
partir de les 08:45h, amb mascareta i guants i des de la porta, sense 
accedir a l’aula, per verificar que són al centre tots els alumnes fixos del 
menjador escolar i comunicar al/la tutor/a quins són els alumnes eventuals 
del dia. La professora que estigui en el aula en aquell moment recollirà els 
doblers de la motxilla dels alumnes eventuals i els donarà a l’encarregada.  

 Quant a l’atenció al públic per tasques pròpies de secretaria (petició de 
certificats, matrícula, informació, etc.) els interessats hauran de demanar 
cita prèvia per telèfon; així mateix, el personal de secretaria citarà per 
telèfon a les persones quan sigui el cas, per tal d’evitar aglomeracions de 
persones dins el recinte escolar. 

 

- ATE i espai de canviador 

De manera general, el personal ATE mantindrà les mesures de prevenció, 
higiene i protecció generals per a tot el personal del centre publicades en la 
Resolució del 6 de juliol del 2020, però també hem adoptat algunes de les 
mesures de l’apartat III, Punt 20 de dita Resolució, referides a les Mesures 
específiques per a educació especial i primer cicle d’educació infantil, debut a 
les característiques de l’alumnat que necessita del suport del personal ATE. 
L’ATE tindrà en comptes les següents mesures: 

 En cas d’haver de tenir en braços un nin petit, l’ATE podrà dur mascareta 
higiènica. 

 L’ATE haurà de dur el cabell recollit i evitarà dur objectes com anells, 
polseres i penjolls quan estigui dins el centre.  

 L’ATE haurà de dur mascareta higiènica i guants d’un sol ús quan canviï 
un bolquer, i tirarà tot el material que s’hagi utilitzat (guants i/o mascareta, 
tovalloletes humides, bolquers i/o protector de canviador d’un sol ús) a la 
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paperera habilitada per tal efecte. Els bolquers bruts, a més, aniran dins 
una bossa de plàstic estanca. 

 Quan es canviï un bolquer l’ATE protegirà el canviador amb un protector 
de canviador d’un sol ús, o bé haurà de desinfectar-lo en acabar de 
canviar l’infant. 

 L’ATE es rentarà les mans, com a mínim amb gel hidroalcohòlic, quan 
acabi de canviar a un alumne. 

 

6.- CRITERIS D’ORGANITZACIÓ DELS HORARIS  

6.1.- Educació infantil 

Donada la situació actual el pla adaptació de Primer d’Educació Infantil a 3 anys 

també haurà d’adoptar mesures una mica extraordinàries que afectaran tan 

alumnes com a famílies. Aquestes seran les següents:  

 El dia 7 de setembre es duran a terme les reunions generals amb els pares 

dels alumnes:  

10:00h grup A – 12:00h grup B (màxim 25 assistents a cada reunió) 

No està permesa l’assistència de nins/es. 

 El dia 9 de setembre es duran a terme visites a les aules i espais d’E. 

Infantil: 

Les tutores organitzaran grups de màxim 5 pares amb el seu fillet/a. 

Es faran per separat les visites dels dos grups A-B. 

Es duran a terme amb cita prèvia concertada.  

 La resta d’entrevistes durant el temps que duri aquesta situació es 

prioritzarà fer-les de manera telemàtica, sempre que sigui possible, i si és 

per algún motiu totalment imprescindible que no es pugui resoldre de 

manera telemática, telefònica o altres podrá fer-se presencial, sempre 

sempre amb cita prèvia, amb la comunicación de la cita a l’ED i amb les 

mesures sanitàries que ja es coneixen.  

 

DIA LECTIU   

11 al 18 de setembre 9:00h – 10:45h  ½ grup estable A 

½ grup estable B 

 11:15h- 13:00h ½ grup estable A 

½ grup estable B 

2ª i 3ª setmana de set.  9.00h-12.00h 3 anys A - 3 anys B 

Totes les entrades (08:45h) i sortides (13:30h.) de 4t d’E. Infantil es duran a terme 
per la porta del pati petit, on entraran només els nins i esperaran per entrar a 
l’aula en dues parets separedes més de 4 m. Això permetrà que, malgrat els 
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pares no puguin entrar al centre, almenys podran deixar als nins directament 
amb la seva tutora, i com que seran un màxim de 40 alumnes no es produiran 
aglomeracions al carrer. 
Les tutores tindran en compte que no es poden creuar amb els alumnes de 4 
anys quan entrin per anar a la classe. 

6.2.- Educació Primària  

En el cas de primària, i com hem dit abans, el professorat especialista i de suport 

assumirà en casi tots els casos la tutoria d’algun grup. Per això els horaris s’han 

fet tenint en compte les hores de docència del professorat especialista en cada 

un dels grups (dues o tres hores setmanals d’anglès i 1 d’Educació Física) , 

procurant que a cada un dels grups estables conformats no hi intervenguin més 

de dos mestres al dia, i procurant que la major part de les hores corresponguin 

al tutor/a. Tenint en compte això s’han fet els horaris procurant que les primeres 

franges es dediquin a àrees instrumentals. 

6.3. Orientador  

L’horari de l’orientador al centre és de tres dies de permanència ja que està 

compartit amb Cas Capiscol. El seu horari està condicionat a les demandes 

pendents del curs anterior i a les entrevistes i reunions que hagi de mantenir. 

6.4. Equip directiu  

L’equip directiu, com hem dit abans es farà càrrec del temps d’esbarjo, de les 

entrades i sortides i farà les substitucions que puntualment hi pugui haver de 

personal docent. A més es farà càrrec de la gestió de tots els recursos necessaris 

per fer front a les exigències d’aquesta nova “normalitat”. 

6.5.- Horaris reunions òrgans col·legiats  

Els òrgans col·legiats es reuniran segons la periodicitat prevista, els dilluns en 

horari de permanència. 

6.6.- Horaris reunions CCP i equips educatius  

Les reunions es celebraran els dimecres i dijous segons les necessitats. 

6.7.- Horaris del professorat:  

Aquest estiu l’ equip directiu deixarà organitzats els horaris de Primària:  

assignant les franges horàries, els torns de pati, les sessions de les especialitats 

d’Educació Física (1h), Anglès (2h) i Religió (1h), hora de competència digital a 

cada grup classe, per tal que cada tutora la primera setmana de setembre acabi 
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de distribuir la resta d’ hores amb les directrius de l’ED i les hores de cada matèria 

que s’estipuli en funció del criteris curriculars establerts.   

 

7.- CRITERIS ORGANITZACIÓ DELS ESPLAIS. 
A l’hora d’organitzar el pati i el temps de l’esplai s’ha de tenir en compte que cal 
evitar l’encreuament entre l’alumnat d’etapes, nivells, cursos i diferents aules. 
Per tant s’hauran de tenir molt en compte aquestes mesures presses.  

 
- Torns:  

Es realitzaran 2 torns de pati. Les franges horàries seran de 10:30h a 10:55h i 
de 11:05 a 11:30h. 
 

- Entrades i sortides al pati:  
Tal i com marquen les instruccions, el centre s’organitzarà amb senyalització a 
nivell general.  
En el cas d’entrades i sortides al pati es senyalitzaran els passadissos, escales... 
perquè cada grup estable pugui pujar i baixar i la distribució de l’alumnat sigui 
per sectors per tal de poder mantenir les mesures sanitàries i garantir que es 
respecti la distància de seguretat a la sortida i tornada a l’aula.  
Tant el personal del centre com l’alumnat a partir d’educació primària portarà 
mascareta en els desplaçaments d’entrada i sortida del pati.  
Una vegada hagi finalitzat el pati i soni el timbre cada tutor anirà a recollir el seu 
grup estable i juntament amb el mestre de guàrdia de pati ajudarà a repartir gel 
hidroalcohòlic entre els alumnes abans que es posin de nou la mascareta per 
pujar a les aules 
 

- Zones de pati: 
Plantejam dos tipus d’organització en funció de la resposta que esperam ens 
donin des de l’Ajuntament de Palma respecte a poder disposar durant la jornada 
lectiva del carrer Germans Garcia Penyaranda, d’aquesta manera es podria 
emprar tant per entrades i sortides dels alumnes com per temps d’esplai. 
Com que segon les instruccions no es poden dur a terme jocs de contacte i de 
pilota o aquells que impliquin intercanvis d’objectes, així com aquells que suposin 
un exercici físic excessiu cada classe disposarà de la seva pròpia capsa de 
material de jocs que no impliquin massa moviments. D’aquesta manera cada 
classe serà l’encarregada de custodiar, netejar i vigilar aquest material 
exclusivament per al seu grup-classe.  
L’ús de pati per part dels grups de convivència estable s’ha de limitar a aquests 
grups, garantint que entre cada un d’ells hi hagi suficient distància per evitar el 
contacte entre els diferents grups. Per aquest motiu el pati estarà dividit en 
diferents zones ben delimitades amb unes barreres que el centre posarà a 
disposició. Podeu veure els plànols anteriors de les zones delimitades. 
 
EDUCACIÓ INFANTIL: es faran rotacions de zona per dies.   
 

TORN ZONA GRUP 

10:30- 10:55h Pati de 3 anys 3 ANYS A 
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10:30- 10:55h  Pati de 4 i 5 anys (estarà dividit en 2 zones en 
rotació en dies alterns perquè tots el infants 
puguin gaudir de les zones de joc) 

4-5 ANYS A 

11:05 - 11:30h  Pati de 3 anys 3 ANYS B 

11:05 - 11:30h Pati de 4 i 5 anys ( estarà dividit en 2 zones 
en rotació en dies alterns perquè tots el 
infants puguin gaudir de les zones de joc. 

4-5 ANYS B 

 
 
 
EDUCACIÓ PRIMARIA: es faran rotacions setmanals de zones. 
 
 OPCIÓ 1:  
 

TORN ZONA GRUP 

10:30- 10:55h PORXADA 1r A- 1r B- 1r C 

 PATI 1 2n A- 2n B- 2n C 

 PATI 2 3r A- 3r B- 3r C 

11:05 - 11:30h PORXADA  4rt A- 4rt B- 4rt C 

 PATI 1 5è A- 5è B- 5è C 

 PATI 2 6è A- 6è B- 6è C 

 
 
 OPCIÓ 2: (Comptant amb el carrer com a zona) 
 

TORN ZONA GRUP 

10:30- 10:55h PORXADA 1r A- 1r B- 1r C 

 PATI 2n A- 2n B- 2n C 

 CARRER 3r A- 3r B- 3r C 

11:05 - 11:30h PORXADA 4rt A- 4rt B- 4rt C 

 PATI  5è A- 5è B- 5è C 

 CARRER 6è A- 6è B- 6è C 

 
Nota: a principi de curs es donarà un plànol amb les zones delimitades i les 
rotacions perquè cada classe ho pugui penjar a la seva aula.  
 



CEIP FELIP BAUÇÀ  PLA CONTINGÈNCIA 2020-21 

 

19 

 

- Professorat encarregat de fer torns de pati/ substitucions guàrdies 
pati:  

Es reforçarà la vigilància a l’hora del pati per garantir l’atenció adequada a 
l’alumnat.  
Educació Infantil. Les mestres encarregades dels torns de pati seran les +1 
assignades a cada nivell i la figura de l’ATE exclusivament a càrrec del nin 
assignat per la seva atenció. 
Educació Primària: Les guàrdies de pati correran a càrrec de l’equip directiu i 
d’altres mestres especialistes assignats segons la seva disposició horària.   
Per altra banda, quan alguna d’aquestes persones falti es farà una roda (mestres 
de primària) per ordre alfabètic per fer la substitució.  
 

- Dies de pluja:   
Si les condicions climatològiques no permeten accedir al pati l’alumnat romandrà 
a la seva aula sota la vigilància de l’últim professor o professora amb el qual ha 
estat. En aquest cas cal procurar mantenir l’aula ventilada durant l’esbarjo.  
 

- Higiene / Neteja:  
S’han de rentar mans abans de baixar i pujar del pati. Penseu també que si 
decidiu que els alumnes berenin a aula s’han de rentar les mans abans de menjar 
i després.  
En la mesura que sigui possible i amb les recomanacions a tenir en compte 
(evitant contacte amb altres grups estables, mantenir distància social, evitar 
aglomeracions...) es prioritzarà rentar-se les mans amb aigua i sabó als banys. 
Si no és possible es farà ús del gel hidroalcohòlic.  
Procurar mantenir l’aula ventilada durant tot el matí especialment durant 
l’esbarjo.  
Important: cada dia entre cada torn de pati del grups d’infantil s’ha de netejar el 
jocs de pati (tobogan) perquè el següent grup pugui utilitzar –lo amb seguretat. 
Aquesta tasca queda a càrrec de les mestres infantil que en facin ús i de la 
persona de neteja assignada.  
 

- Berenars:  
El berenar es farà preferentment a l’aula. Per això intentarem adequar els temps 
de docència i de pati. Les fonts d’aigua estaran tancades per seguretat, per tant 
cada alumne ha de dur la seva pròpia botella d’aigua. 
 
 

8.- CRITERIS SUBSTITUCIONS PUNTUALS  
 
Per dur a terme les substitucions del centre si falta algun professor es farà en la 
mesura que sigui possible respectant el grup estable a fi que entri el menor 
nombre de professorat possible i preferentment un especialista assignat a aquell 
grup.  
Es prioritzarà que sigui del mateix nivell educatiu. 
Si en l’horari general d’aquell grup–classe hi ha un especialista que entra aquell 
dia, aquell especialista deixarà de fer especialitat a la resta de grups-classe i farà 
la substitució tota la jornada per a aquell grup-classe.  
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- Substitucions de patis:  
Infantil: Si falta la +1 d’aquell grup classe la substitució corre a càrrec de la tutora. 
Si també falta la tutora es farà una roda amb les mestres de tot Infantil. 
Primària: si falta alguns dels mestres assignats al pati es farà una roda amb tots 
els Mestres d’Educació Primària.  
 

9.- PROTOCOL DE TRACTAMENT DE LA SALUT PER A 
L’ALUMNAT I EL PROFESSORAT PER AL CURS 2020-
2021 
Moltes de les mesures que es redacten a continuació estan basades en l’ ANNEX 

2 sobre “Mesures de protecció individual, col·lectiva i control sanitari i pautes per 

al correcte ús del material de protecció individual als centres educatius de les 

Illes Balears” 

 

• Distanciament físic:  
- Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten 

mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de 
transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la 
distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a 
l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a un 
espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas 
excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com 
és el cas dels grups de convivència estables. Per tant, en els grups 
estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de 
seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat 
de 2,5 m2).  

• Higiene de mans: 
En aquest apartat partim de la seguretat de que la higiene de les mans és una 
de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del 
personal docent i no docent. En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat 
de mans: 

- A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,  
- Abans i després dels àpats,  
- Abans i després d’anar al WC (infants continents), 

 
• Organització de l’ús dels banys: 
Donat que el centre està limitat quant a la disposició de banys i no pot fer la 
neteja de mans amb sabó i agua tal i com ens agradaria i les vegades que 
voldrien o dicten les instruccions. només podrem fer neteja de mans al banys per 
torns, ja que s’ha de tenir en compte de que al nostre centre només comptam, 
per als aproximadament 350 alumnes de Primària, amb 2 lavabos per nines i 2 
per nins al pati i 4 lavabos per nines i 4 per nins al primer pis, on están situades 
les clases de primària. 
A E. Infantil les tutores ja tenen establerts uns torns des de fa anys per no 
coincidir més d’un grup classe al bany, ja que només compten amb 4 lavabos 
per als aproximadament 150 alumnes d’E. Infantil. Aquests torns els estableixen 
elles a començament de curs, segons les hores en que tenen especialista 
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(enguany només tindran adjudicada l’hora de psicomotricitat i l’hora de torn de 
pati) i l’hora de berenar.  
A començament de curs l’equip d’E. Infantil organitzarà aquests torns de manera 
que no coincideixi més d’un grup i, si és posible, s’organitzaran dos torns de 
rentat de mans per grup al llarg del matí, prioritzant que una d’elles sigui abans 
de berenar i l’altra en tornar del pati. Donat que enguany hi ha dos torns de pati, 
això facilitarà l’organització. 
 
Pel que fa a E. Primària, també s’establiran uns torns a començament de curs, 
ja que també s’han de tenir en compte els horaris dels especialistes. 
 
A l’hora d’organitzar l’ús dels banys es tindrà en compte  

- Limitació del nombre de persones a l’interior dels banys per tal de garantir 
la distància de seguretat. Hi haurà un aforament limitat. 

- Gestionar el flux de l’alumnat cap als lavabos (sortida i tornada a l’aula).  
- Ventilar-los freqüentment. 
- Indicar a l’alumnat l’obligatorietat de rentar-se les mans abans i després 

de l’ús dels WC. Cal tenir visible el pòster sobre el correcte rentat de mans 
a cada bany.  

- Assegurar la dotació de sabó líquid i paper per eixugar les mans. No 
s’utilitzaran tovalloles.  

- Garantir que es netegen amb la freqüència necessària per garantir-ne en 
tot moment l’estat d’higiene, i que es buiden les papereres amb bossa, 
preferiblement amb tapa i pedal. 

- Es prohibirà l’ús dels lavabos a les persones alienes al centre.  
 
• Ús I neteja d’aparells d’ús comú 

- Es col·locarà una botella de líquid desinfectant i paper secant vora els 
aparells d’ús comú (ordinadors compartits, fotocopiadores, 
enquadernadores…) i es senyalitzarà que caldrà desinfectar abans i 
després del seu ús. 

 

 Control i registre d’assistents al centre escolar: 

o Personal no docent:  

Per facilitar l’estudi de contactes disposarem de registres d’assistència diari de 

totes les persones alienes al centre que hi accedeixin (famílies, monitors classes 

extraescolars, monitors menjador...) Per aquest motiu a la porta d’entrada / 

secretaria hi haurà un quadern de registres d’entrades i sortides on hauran 

d’apuntar les dades personals de cada persona.  

o Personal docent:  

Es durà a terme el registre d’assistència com es fa habitualment per dur el control 

del personal docent introduint les dades al Gestib. 

o Alumnes:  

Cada tutora de grup, per mitjà del programa Gestib, picarà diàriament a primera 

hora del matí l’assistència del seu grup classe. Si un nin no ha vingut durant el 

matí i la família no ho ha comunicat a direcció / secretaria, el tutor/a telefonarà 

per saber quin és el motiu de la seva absència.  
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9.1.- Funcions coordinador COVID i de la Comissió de 
salut 

La coordinadora COVID serà la secretària del centre. Les seves funcions són 
les següents: 

 Coordinadora de la Comissió de salut, que es crearà el setembre 2020. 
D’ella en formaran part, en principi, l’Equip Directiu, el professor 
d’Educació Física (com a representant d’educació primària) i una 
representant d’educació Infantil. 

 Establir una comunicació fluida entre el centre educatiu i el centre de salut 
de referència, que es durà a terme a través de la comissió de salut del 
centre educatiu. 

 Coordinar les actuacions davant alumnes amb problemes de salut i 
d’alumnes o personal que iniciïn símptomes compatibles amb COVID-19 
al centre educatiu.  

 Informar a les famílies dels alumnes i al personal del centre, mitjançant la 
Comissió de salut, del l’ANNEX 4 de la Resolució del dia 6 de juliol de 
2020 (Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles 
amb COVID-19 entre l’alumnat del centre) a través dels mecanismes que 
la Comissió de salut consideri oportuns. 

 Assegurar-se, mitjançant la Comissió de salut, que tots els professionals 
del centre coneixen l’ANNEX 5 de la Resolució del 6 de juliol de 2020. 

 Vetllar perquè es segueixi el protocol davant l’aparició de símptomes de 
COVID-19 en un alumne o professor en el centre educatiu. 

 Telefonar a la família de la persona sospitosa de COVID-19 perquè la 
recullin el més prest possible. 

 Telefonar al 061 en cas que la persona sospitosa presenti una situació de 
gravetat o té dificultat per respirar o també si es tenen dubtes de que es 
pugui dur a terme un trasllat segur de la mateixa. 

 Informar al personal de neteja quan hi hagi una persona amb símptomes, 
per tal que quan hagi sortit del centre educatiu, els espais on hagi estat 
(aula, sala d’aïllament, despatxos, etc.) els netegi i desinfecti seguint el 
protocol descrit en l’ANNEX 3, i puguin tornar a ser utilitzats. 

 Quan la persona amb símptomes sigui un professor/a, la cap d’estudis 
procedirà a assignar la seva substitució. 

 Recollir i custodiar a secretaria les llistes de personal present diàriament 
al centre, així com les llistes d’assistència a totes les activitats: 
• Persones ateses a secretaria. 
• Pares/mares/tors/es que han acudit a reunions o tutories. 
• Menjador escolar. 
• Escoleta matinera. 
• Activitats extraescolars organitzades per l’AMIPA. 
Alumnes assistents als programes de reforç, si es duen a terme (Èxit i 
PAE) 

 Supervisar periòdicament, i sempre que hagi estat utilitzada, la Sala 
d’aïllament, per tal de procurar que mai falti dins la capsa estanca tot el 
material de protecció. 

 Lliurar al personal nouvingut al centre una còpia del present Pla de 
Contingència i de la Resolució del 6 de juliol de 2020. 
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 Lliurar al professorat nouvingut l’ANNEX 6 (Qüestionari de Salut de salut 
de les persones treballadores COVID-19) custodiant-los a la secretaria del 
centre i remetent-los, si és el cas, al departament de personal docent de 
la Conselleria d’Educació.  

 Ocupar-se de tota la retolació, cartells i senyalització relatius a les 
mesures de protecció i higiene: rentat correcte de mans, utilització 
correcte de la mascareta, distància de seguretat, fluxos de desplaçament, 
ocupació de banys, aforament dels espais, etc. juntament amb la 
Comissió de salut. 

 La Comissió de salut s’actualitzarà i cercarà activitats, material educatiu, 
cartells, etc. sobre mesures de seguretat, higiene i informació sobre el 
COVID-19 que siguin interessants i puguin ser utilitzats tant en el centre 
en general com per els professors i alumnes, segons la seva edat i nivell 
de maduresa, en particular. 

 La Comissió de Salut assessorarà al professorat del centre, especialment 
als tutors, per tal que informin i treballin amb el seu alumnat (segons la 
seva edat i el seu nivell de maduresa) tot el referit a la nova organització 
del centre i les mesures higièniques i sanitàries (grups de convivència 
estable, mesures higièniques, fluxos de desplaçament, organització 
d’entrades i sortides, etc.) i també sobre aquelles preguntes que sorgeixin 
per part de l’alumnat. 

 La Comissió de Salut vetllarà perquè es duguin a terme de forma correcte 
i es mantinguin en el temps les mesures de protecció sanitària que 
consten en aquest Pla de Contingència, així com les establertes a la 
Resolució del 6 de juliol de 2020. 
 

10.- PLANIFICACIÓ DE LES PROGRAMACIONS 
DOCENTS  

- Les programacions es veuran afectades i condicionades pel període de 

confinament passat i per la situació organitzativa condicionada per la 

necessitat de prevenció i protecció sanitàries. Així, durant els primers dos 

mesos tota la tasca de tipus acadèmic radicarà en la necessitat de veure 

els conceptes no treballats del curs passat (que consten a la memòria de 

cada grup) i en treballar la competència digital necessària per fer front a 

possibles escenaris de confinament i d’educació telemàtica.   

- Es faran activitats en les diferents aules virtuals que requereixin el maneig 

de diverses eines digitals per consolidar la competència digital bàsica i es 

treballarà el foment d’hàbits de salut necessaris en situacions com les que 

estam vivint. Es a dir diàriament es dedicarà temps a treballar els hàbits 

de neteja i higiene necessaris i a la presa de mesures de protecció i 

prevenció de la COVID-19. 

- La distribució de continguts i temporalització es farà en el mes de 

setembre. 

- Quant a l’alumnat especialment vulnerable, cada mestre/a haurà de 

actualitzar les dades de què disposem de cada un d’ells sobre les 

mancances tingudes durant el període no presencial. Per això, a més de 
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possibles enquestes que puguin passar, també revisarà les graelles de 

seguiment que es van fer durant aquell període. 

- A partir d’aquí i juntament amb la PTSC es farà un seguiment d’aquest 

alumnat per compensar les mancances que pugui tenir. 

 

11.- PLA DE SUPORT EMOCIONAL I TUTORIAL 
Després dels moments de gran complexitat sanitària, social i emocional que hem 
viscut i en els que encara estam en part immersos, cal comptar amb unes 
orientacions per construir un espai de convivència en la “nova normalitat”. 
En aquest aspecte, hem elaborat unes propostes amb l’objectiu de què tots els 
integrants de la comunitat educativa (professionals, alumnes i famílies) es sentin 
cuidats i atesos. 
 

- Professorat: 
En aquest àmbit serà molt important el paper de l’equip directiu, establint una 
actitud d’acollida, de manera que el professorat se senti escoltat i sostingut, ja 
que calen adults forts per poder fer front després a l’acollida dels alumnes. Per 
fer-ho, posarem especial interès en: 

 Respectar els companys que tinguin la necessitat d’explicar les situacions 
viscudes per tal de què es sentin recolzats. Hem de pensar que potser 
alguns han passat per una situació de dol. 

 Preveure espais de distensió entre els companys (per exemple, un sopar, 
un berenar, un grup de WhatsApp dels companys amb finalitat lúdica...) 

 Facilitar el material i les eines necessàries als companys que afronten les 
noves mesures higièniques i sanitàries amb més neguit (per exemple, 
procurar que mai els falti material higiènic, facilitar la possibilitat de 
participar a les reunions on-line...) 

 Anticipar-los com serà la nova organització del centre, fent-los partícips 
de les notícies i reunions que ha mantingut l’equip directiu amb les 
diverses institucions (Conselleria, Ajuntament...) prèviament, al llarg o 
després de l’elaboració d’aquest Pla de contingència comptant, a més, 
amb la seva col·laboració, suggeriments i aportacions. 
 

S’ha de dir que el claustre de professorat de la nostra escola el conformen un 
grup cohesionat de professionals amb una bona relació entre ells, la qual cosa 
ens facilitarà aquest retorn, sabent que tots ajudarem als que ho necessitin en la 
mesura de les nostres possibilitats. 
 

- Famílies: 
La relació família-escola és en el nou context més important que mai, per poder 
donar continuïtat a la tasca de l’escola, ajudar a la tornada al centre dels seus 
fillets i filletes i evitar situacions d’absentisme provocats per la por o la incertesa 
sobre les normes sanitàries del centre.  
Entenem que per les característiques del proper curs aquesta relació s’haurà de 
dur a terme per canals o de manera que no eren els més habituals fins la 
declaració de la pandèmia, i més amb la impossibilitat de que els pares 
accedeixen al centre sense cita prèvia. Per tant, anticipant-nos a això, és 
important dur a terme les mesures indicades més avall per tal que les famílies 
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coneguin la nova realitat del curs abans, després i durant el començament de les 
classes. 
Es duran a terme reunions generals al saló d’actes de l’escola, abans de 
començament de curs, amb cada un dels nivells educatius (amb un màxim de 25 
persones cada reunió), amb la participació de l’equip directiu i els/les tres 
tutors/es dels tres grups de convivència estable del nivell, en les que se’ls 
informarà de: 
 

 Nova organització dels curs: normes sanitàries, d’higiene i distanciament, 
nova organització de tutories, grups de convivència estable, etc. 

 Informar-los de les possibilitats d’organització en cas que haguéssim de 
passar als escenaris B o C. 

 Informar de les activitats que es duran a terme els primers dies de classe. 

 Tranquil·litzar-los sobre els requeriment acadèmics que es demanaran als 
seus fills/es. 

 Parlar de la importància de mantenir les normes higièniques i demanar el 
seu reforç a casa, però tenir cura de no generar una por excessiva. Volem 
el seu suport, no alarmar-los.  

 Demanar que parlin amb els seus fillets/es sobre com serà la tornada a 
l’escola, de manera que els nins puguin anticipar la nova situació. 

 Generar expectatives positives sobre el retorn: retrobament amb els 
companys, els mestres... 

 Repartir un tríptic informatiu, preparat pel centre, amb el resum de les 
normes del curs 2020-21, així com infografia sobre normes higièniques i 
sanitàries. 

 Conscienciar-los de la necessitat de que les famílies es vagin posant al 
dia pel que fa a noves tecnologies, donat els nous canals de informació 
que s’utilitzaran prioritàriament i la incorporació progressiva de les TIC a 
l’educació: tenir un correu electrònic, donar-se d’alta al Gestib, visitar 
habitualment la web del centre etc. 

 Crear un clima de tranquil·litat explicant-los que l’escola els anirà 
informant de totes les notícies que vagin sorgint en els canals oficials 
(Conselleria) i afectin a l’organització del curs. 

 
Al llarg del curs els tutors/es seguiran treballant per tal que les famílies no es 
desvinculin de l’escola, establint canals de comunicació que evitin, en la mesura 
que sigui possible, l’entrada dels pares al recinte escolar i realitzant accions més 
específiques: 

 Comunicacions mitjançant l’agenda escolar. 

 Trucades telefòniques o videotrucades (amb el telèfon de l’escola) 

 Reunions generals i/o tutories individuals de forma telemàtica. 
 

- Alumnes: 
Els nins i nines han de sentir-se en tot moment cuidats i atesos per tal que 
aprenguin a conviure en la nova situació i el nou model d’escola, fent una 
transició tranquil·la i prioritzant l’acompanyament emocional, per tal que poc a 
poc vagin recuperant les rutines. Per això, es contempla que els/les tutors/es 
treballaran amb ells les següents mesures: 
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 Realitzar una acollida progressiva de l’alumnat tal i com es contempla en 
el calendari escolar del curs 2020-21. 

 A 4t d’Educació Infantil es du a terme un Projecte d’acollida i d’atenció 
individualitzada a les famílies. 

 Els primers dies lectius es dedicaran bàsicament a explicar als alumnes 
la nova organització dels curs: normes sanitàries, d’higiene i 
distanciament, nova organització de tutories, grups de convivència 
estable, etc. 

 Es duran a terme activitats encaminades a la gestió emocional del grup: 
treballar les emocions, activitats per rebaixar l’estrès, donar un espai als 
alumnes per parlar del que han viscut i que pensen de la nova situació... 

 Donat que els grups queden estructurats de manera diferent als cursos 
anteriors es duran a terme activitats de cohesió de grup, que estan 
recollides al PAT del centre. 

 Estar atents als primers moments de retrobament per tal de detectar 
alumnes que puguin manifestar alguna dificultat d’adaptació, per preveure 
un reforç de l’acompanyament i posar-se en contacte amb la família si cal. 
Potser alguns nins/es han viscut una situació de dol, dificultats 
econòmiques, ruptures familiars... 

 Permetre les converses sobre el COVID-19 i parlar de les notícies que 
surten als mitjans de comunicació però limitar-les si resulten excessives i 
el docent veu que angoixen més que tranquil·litzen. 

 Generar expectatives positives sobre el retorn: retrobament amb els 
companys, els mestres... 

 Preveure i fer-se càrrec que la tornada als centres, amb la nova 
organització i després de la situació viscuda, pot donar lloc en alguns nins 
a dificultats en el control de les emocions (crits, angoixa, comentaris fora 
de lloc...)  

 Donar un temps perquè els nins i nines recuperin el seu ritme de treball. 

 Tranquil·litzar als nins respecte al nivell curricular exigit al començament 
de curs, però anar poc a poc reconnectant-los amb el procés educatiu i el 
nivell curricular propi de la seva edat i capacitats. 

S’ha de preveure que totes aquestes mesures s’aniran mantenint i/o relaxant 
segons l’evolució dels infants de cada grup, i que tal vegada s’haurà de fer front 
de manera puntual, al llarg del curs, a possibles casos puntuals d’estrès, angoixa 
o relaxació en el ritme de treball. 
 

12.- MATERIALS CURRICULARS 
- Els materials curriculars que s’usaran seran els previstos i publicats a la web 

del centre, seguint amb el programa de reutilització de llibres. 

- A cada classe el professor/a disposarà del seu ordinador amb la PDI. 

- Els ultraportàtils s’usaran a les diferents aules per poder realitzar sessions de 

competència digital als alumnes. Aquest ús es possibilitarà gràcies als carretons 

desplaçables. L’ús compartit d’aquest material obligarà a la seva neteja i 

desinfecció després de l’ús per part de cada grup. 
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13.- SERVEIS COMPLEMENTARIS  

13.1.- Menjador  

Cada tutor es farà càrrec dels alumnes que aquell dia es queden a menjador. 

Una vegada el seu grup classe hagi sortit acompanyarà els alumnes que han 

d’anar al menjador fent que passin pels banys a fer-se les mans netes, d’aquesta 

manera no es romprà el grup estable, ni hi haurà interaccions entre alumnes de 

diferents grups. 

En el menjador es distribuiran per teulades, de les quals hi formaran part alumnes 

d’un mateix grup de convivència. 

Per facilitar el distanciament entre grups s’habilitarà l’espai del saló d’actes que 

es vegi necessari. 

El servei es farà per part dels monitors a cada una de les taules, procurant que 

l’alumnat no s’hagi d’aixecar ni llevar material ni estris de les taules. 

Una vegada hagin dinat els alumnes se’ls farà sortir per grups a fi que se’n vagin 

a fer netes les mans. Una vegada realitzada la neteja de mans cada grup podrà 

ocupar una de les zones delimitades del pati evitant mesclar els grups. 

 

13.2.- Altres  

- Escola Matinera 

En el cas de l’escola matinera. L’espai que s’utilitzarà es distribuirà per zones, 

una corresponent a infantil i s’altra a alumnat de primària.  

L’espai estarà estructurat en dos espais clarament diferenciats amb el mobiliari: 

un per a Infantil i un per a Primària. 

Cada infant tindrà assignat un lloc i un material d’ús diari. 

La monitora vetllarà perquè els infants no deambulin per la sala, guardin la 

distància de seguretat i no comparteixen material. 

Els alumnes d’infantil no caldrà que portin mascareta tal com es recull a les 

instruccions, en canvi l’alumnat de primària haurà de portar mascareta durant tot 

el temps, però tots els alumnes hauran de seure en la mateixa direcció, sense 

enfrontar-se uns als altres. 

Quant al material que podrán usar i manipular se’ls facilitarà per part de la 

monitora i no el podrán compartir durant aquella jornada. Aquest material usat, 

així com el maobiliari personal (taules i cadires) es desinfectarà després de cada 

jornada possibilitant així que al dia següent en pugui fer ús un altre alumne. 

A principi de curs es facilitarà a la monitora una còpia de la Resolució del dia 6 

de juliol de 2020, informant-la de les mesures que ha d’aplicar en aquest àmbit, 

especialmente al que fa a mesures de protecció i higiene, i d’aquest apartat del 

Pla de contingencia, explicant-li clarament les normes. 

Quan soni el timbre d’entrada al començament de l’horari lectiu la monitora 

deixarà anar a les files als alumnes d’E. Infantil de 4 i 5 anys i als de Primària. 
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Quant als alumnes de 3 anys, les professores passaran a recollir-los abans 

d’anar a obrir les portes de darrera.  

 

14.- PLA DE DIGITALITZACIÓ DEL CENTRE  
 

En aquest apartat feim ús de l’esquema proposat per la Comissió de Pla de 

Digitalització. 

Pla de contingència digital 
 

Centre ceip felip Bauçà 

Codi de centre 07004011 

 
 
1. Organització del centre 
 
1.1. Entorn digital 

Entorn Elegit Curs/Etapa 

G-SUITE GOOGLE INFANTIL- PRIMÀRIA 

 

Responsable de la consola ESTEVE CAPÓ (coordinador TIC) 

 
 
1.2. Usuaris 

Responsable creació usuaris Esteve Capó Mesquida 

Format elegit (exemple 
nomllinatge@centre.xxx) 

inicial nom + primer llinatge +inicial 
segon llinatge (tot minúscules) 

Moment entrega credencials setembre 

 
1.2.a. Usuaris professors 
 

Responsable creació usuaris Esteve Capó Mesquida 

Subdomini específic alumnes [   ] Sí                 [  x ] No 

Format elegit (exemple 
nomllinatge@centre.xxx) 

inicial nom +primer llinatge+ inicial 
segon llinatge 

Recollida autorització menors 14 anys setembre 
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Moment entrega credencials (usuari i 
contrasenya) 

setembre 

Responsable entrega credencials Esteve Capó Mesquida 

 
 
1.3. Aules digitals 

Curs/Etapa Aula digital (Teams, Classroom, 
Moodle…) 

quart, cinquè i sisè classroom 

 
1.4. Activació GestIB famílies 

Responsable de l’activació Elies Allès 

Moment setembre 

Seguiment de l’activació (% famílies amb 
GestIB activat) 

Elies Allès 

 
 
2. Formació 
2.1. Claustre 

Nombre de persones amb necessitats de formació bàsica de 
l’entorn (GSuite, Tenant, Moodle…) 

Tot el claustre 

Nombre de persones que han fet formació bàsica (a juny 2021)  

Tot el professorat n’està interessat en fer formació básica de l’entorn triat, 
GSuite. 
 
 
2.2. Equip directiu/coordinador TIC 

Necessitat de formació en administració de 
consola 

[  x ] Sí    [   ] No 

Nombre de les persones que faran la formació 4 

 
2.3. Alumnat 
 
2.3.a. Planificació activitats inicials formatives per l’adquisició de la 
competència digital bàsica 
 

Concepte Responsable Moment en què es farà 
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Escriptura de correus 
electrònics . 

Tutors i coordinador 
TIC 

Principi de curs, 
setembre 

Navegació dins l’aula virtual, 
entrega de tasques, maneig 
del dispositiu informàtic. 

Tutors i coordinador 
TIC 

Principi de curs, 
setembre 

 
 

2.4. Famílies 
 
Activitats adreçades a l’acompanyament de les famílies en l’adquisició de 
competència digital 

Concepte Responsable Moment en què es farà 

Aconseguir l’alta al GestIB famílies 

així com fer-los coneixedors de les 

seves utilitats (a través de 

formació/tallers fetes pel centre o bé 

fent-los coneixedors dels 

videotutorials fets pel GestIB). 

Equip directiu Setembre, principi de curs 

Aconseguir una aproximació de les 

famílies als entorns digitals emprats 

pels seus fills i filles. 

Equip directiu Setembre, principi de curs 

 

3. Dispositius i connectivitat 
 
3.1. Dispositiu per l’alumnat 

Curs/Etapa  

Dispositiu per l’alumnat [   ] Dispositius del centre un per alumne 
[  x ] Dispositius del centre carretons compartits 
[   ] Les famílies compren/aporten el dispositiu 

Tipus de dispositiu chromebook 

 
3.2. Alumnat amb dificultats per accedir a dispositius 

Responsable detecció alumnat amb 
problemes econòmics 

Elies Allès Pons 

Nombre d’alumnes sense dispositiu Durant el confinament, el centre facilità 
més de 50 dispositius, només a 4t, 5è i 6è 

Nombre d’alumnes sense connexió  

Responsable gestió préstec dispositius  Elies Allès Pons 
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3.3. Inventari 

Responsable inventari recursos digitals Esteve Capó Mesquida 

 
 

15.- PLA D’ACOLLIDA DEL PROFESSORAT I ALUMNAT 
EN PRÀCTIQUES 
En aquest començament de curs serà més important que mai la disponibilitat de 

tota la informació per gestionar aquest curs post confinament. Hem de tenir en 

compte que en aquest pla de contingència i seguint les indicacions de la 

Conselleria d’Eduació i de Salut, es contemplen moltes mesures de tipus 

organitzatiu, higiènic, de protecció i sanitàries que no tenen res a veure amb el 

que coneixíem com a “normalitat”. 

Per això, a principi de curs, i malgart el claustre ja hagi aprovat el present pla, 

serà necessari dur a terme una sèrie de reunions explicatives i d’interiorització 

per part de tot el professorat dels diferents protocols a seguir durant aquest 

període de “nova normalitat”.  

A més de les reunions preceptives per aclarir els dubtes que hi pugui haver, es 

farà arribar al professorat el pla amb la cartelleria i pósters necessaris per 

implementar totes les mesures previstes. 

En cas d’acollir alumnat en pràctiques, el procediment seria el mateix, és a dir 

se’ls faria entrega del pla de contingència i es faria una reunió explicativa de totes 

les mesures que s’han de prendre. 

16.- ATENCIÓ I COL.LABORACIÓ AMB LES FAMILIES  
S’evitarà emprar comptes de correu personals (tant de l’alumnat com del 

professorat), sistemes de missatgeria instantània (WhatsApp, Telegram, …) o 

comunicar-se amb l’alumnat a través xarxes socials pròpies, ja que en cap 

d’aquests casos es garanteix el compliment de la LGPD. 

Es procurarà reduir i centralitzar tota la comunicació centre-alumnat i centre-

família a aquells entorns segurs: GestIB i correus corporatius (el propi creat 

pel centre en l’entorn digital escollit o bé l’@educaib.eu).  

17.- PLA D’EVACUACIÓ  
El pla d’evacuació que s’usarà en cas de necessitat serà el redactat el curs 

passat i del qual en férem el preceptiu simulacre. 
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Llistat de control del pla de contingència 
 

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 (Annex 3 
de la resolució)  

Sí/no 

S’han organitzat les entrades i sortides? SI 

S’ha organitzat la circulació de passadissos, banys? SI 

S’ha organitzat l’utilització dels diferents espais del centre?  
 

SI 

S’ha organitzat la neteja i desinfecció de les aules? SI 

S’ha organitzat la ventilació dels espais?  SI 

S’ha previst quin material de protecció serà necessari a cada 
espai? 
 

SI 

S’han rotulat els espais en funció de les necessitats (aforament, 
direccionalitat, cartells, infografia)? 

SI /pedent 

que arribi 

material 

1.2 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de 
contagi (Annex 2 de la resolució)  

Sí/no 

S’han previst mesures de prevenció, protecció,  d’higiene i de 
desinfecció en l’entorn de treball: en reunions, a les classes, als 
espais comuns ? 

SI 

S’han mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i 
personal no docent? 

SI 

S’han previst mesures i protocol d’actuació en un cas de 
contagi o sospita de contagi? 

SI 

1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i 
higiene 

Sí/no 
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S’ha planificat la informació a les famílies? 
SI 

S’ha planificat la informació a l’alumnat? 
SI 

S’ha planificat la informació al personal docent i no docent?  
SI 

S’han planificat accions formatives per a l’alumnat, les famílies 
i el personal docent i no docent?  

SI 

2.  Planificació organitzativa (Veure resolució)  
Sí/no 

S’ha planificat  l’actualització de la informació referent a 
famílies i alumnat vulnerable?  

SI 

S’han planificat els accessos al centre per als escenaris A i 
B?  

SI 

S’ha planificat la circulació dins el centre per als escenaris A i 
B?  

SI 

S’ha planificat l’aforament dels espais per als escenaris A i B?  
SI 

S’ha previst l’organització d’horaris, agrupaments, torns de 
pati, entrades i sortides per als escenaris A i B? 

SI 

S’ha previst la constitució d’equips docents per als escenaris 
A i B?  

SI 

S’ha previst l’organització per canviar d’un escenari a un 
altre?  

SI 

S’ha previst la coordinació entre etapes en els tres escenaris?  
SI/ pendent 

coordinació 

amb els 
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diferents 

IES 

3. Planificació curricular 
Sí/no 

S’han planificat l’avaluació inicial als tres escenaris?  
SI 

S’ha previst com s’adequaran les programacions en els tres 
escenaris? 

SI 

S’ha previst dins les programacions el treball dels temes 
transversals: relacions socials, salut, competència aprendre a 
aprendre i competència digital,  en els tres escenaris? 

SI 

S’ha previst l’organització de tutories en els tres escenaris?  
SI 

4. Pla d’acollida 
Sí/no 

S’han planificat l’organització del pla d’acollida de 
l’alumnat  per als tres escenaris? 

SI 

S’han planificat l’organització del pla d’acollida de les 
famílies  per als tres escenaris? 

SI 

S’han planificat l’organització del pla d’acollida del personal 
per als tres escenaris? 

SI 

5. Coordinació per a la salut 
Sí/no 

S’ha planificat el disseny d’activitats específiques per a 
l’educació per a la salut als tres escenaris?  

SI 

S’ha previst la coordinació amb serveis extern  als tres 
escenaris?  

SI 
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6. Pla de contingència digital 
Sí/no 

S’ha elaborat el pla?  
SI 

 
 

Signat: Elies Allès Pons 

 


