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0.-  INTRODUCCIÓ

El pla seguirà, en tot moment, la Resolució conjunta del 4 de juny del conseller
d’Educació i Formació Professional i la consellera de Salut i Consum que
estableix a l’Annex 1 les instruccions d’organització i funcionament dels centres
educatius per al curs 2021-2022.

Aquest curs s'ha d'organitzar amb l'objectiu prioritari de garantir la presencialitat
completa de tot l'alumnat. El centre educatiu estarà obert durant tot el curs
escolar i s’asseguraran els serveis complementaris i de suport als alumnes amb
necessitat específica de suport educatiu o socialment vulnerables, sempre que
l’evolució de la pandèmia ho permeti. Per tal cosa, s’han de crear entorns
saludables i segurs dins el centre escolar.

Se plantegen uns escenaris en funció del nivell d’alerta sanitària:
- Nova normalitat (nivell alerta 0) , nivell alerta 1 i nivell alerta 2
Aquest és l’escenari que en aquests moments es planteja per a l’inici del curs
21-22 al nostre centre.
En aquest escenari les classes seran presencials per a tot l’alumnat, sempre
d’acord amb les recomanacions del Ministeri d’Educació i Formació Professional
i del Ministeri de Sanitat, i amb els protocols específics de seguretat.
El curs es durà a terme amb les ràtios legalment establertes: 22 alumnes a
infantil i 25 a primària.
En el nostre centre comptam amb 3 aules d’infantil amb una ràtio menor a 22
alumnes i a primària, comptam amb 6 aules, amb ràtios que no superen els 25
alumnes.

- Nivells d’alerta 3 i 4
Aquest escenari comptarà amb unes mesures més restrictives quant a
distàncies, ús de mascaretes, normes per al grups estables de convivència
(GEC). Les activitats lectives continuaran essent presencials.

El pas d’un escenari a un altre vindrà determinat per l’evolució de la pandèmia,
d’acord amb el que estableixin  les autoritats sanitàries en cada moment.
Els escenaris es revisaran durant el primer trimestre del curs i s’ajustaran segons
l’evolució de la pandèmia.
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1.- PLANIFICACIÓ ORGANITZATIVA

1.1.- AGRUPAMENT DE L’ALUMNAT
S’establiran grups estables de convivència tan a infantil com a primària amb un
mestre de referència. Podran socialitzar i jugar entre sí sense haver de mantenir
la distància interpersonal de metro i mig. No cal guardar la distància estricta.
Hauran d’evitar interacció amb altres grups del centre. En els desplaçaments i
fora de l’aula hauran de guardar la distància de seguretat d’1,5 m amb alumnes
d'altres grups.
- Educació infantil

- Es mantindran els agrupaments insistint amb les mesures de prevenció i

higiene establertes.

- S’establiran grups estables de convivència amb un mestre de referència.

- Aquests grups tindran especialistes

- S’establiran grups estables d’alumnes amb un tutor.

- Desdoblament en el cas que un grup superi la ratio permesa en relació a

l’espai. També es contempla la possibilitat de reubicar el grup a un espai
més ampli.

- El professorat de suport i especialistes estarà adscrit a un cicle, sempre

que sigui possible, per tal de limitar el contacte al menor nombre
d’alumnes possible.

- En cas de que s’hagi de suspendre l’activitat lectiva presencial ,s’establirà

un sistema de co-tutories perquè cada grup d’alumnes reduït ( es dividirà
el grup en dos) tingui assignat un mestre per al seu seguiment
personalitzat.

Educació Primària

- S’establiran grups de convivència estable a fi que el grup pugui socialitzar
i jugar entre sí sense haver de mantenir la distància interpersonal En
aquest grups estables no cal guardar la distància estricta, per la qual cosa
els seus membres poden interactuar amb més normalitat. Aquests
alumnes en els desplaçaments i fora de l’aula han de guardar una
distància d’1,5 m amb alumnes d’altres grups, però no entre ells.

- S’ha d’evitar el contacte amb altres grups i limitar al màxim el nombre de

contactes, tot i que hi podran accedir els professors especialistes i de
suport, així com el personal auxiliar que es requereixi.
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- L’ús de mascareta és obligatori en tot moment en el cas dels adults i els
alumnes majors de sis anys, independentment de la distància, excepte en
situacions de consum d’aliments i begudes i durant determinades
pràctiques d’activitat física

- El professorat de suport i especialistes estarà adscrit a un cicle, sempre

que sigui possible, per tal de limitar el contacte al menor nombre
d’alumnes possible.

- Desdoblament del curs més nombrós en el cas que superi la ràtio

permesa en relació a l’espai , mitjançant un sistema de co-tutories.

- Davant un possible augment de matrícula, també es pot establir un grup

heterogeni estable d’alumnat del cicle.

1.2.- REORGANITZACIÓ DE LES AULES I ESPAIS COMUNS

Tots els espais del centre són espais educatius i han d’estar preparats perquè
siguin font d’aprenentatge. Es senyalitzaran els espais comuns( passadissos,
escales,patis, banys)
Educació infantil

- Cada alumne ha de disposar d’un lloc i es senyalitzarà amb el seu nom.

- Les aules es ventilaran periòdicament. Serà el conserge que cada dematí

obrirà les finestres per tal de ventilar les aules, al manco 15’ abans de
començar la jornada escolar. I serà el professorat qui ventilarà la seva aula
després de cada sessió (durant 15’)

- Sempre que sigui possible les finestres i les portes de les aules estaran

obertes

- Les aules de 3 i 4 anys disposen de piques i les utilitzaran per a rentar-se

les mans.

- Els alumnes de 5 anys utilitzaran el bany que hi ha dins la biblioteca per a

rentar-se les mans i així evitaran desplaçaments pels passadissos.
- Cada aula ha de tenir instal·lat un mesurador de CO2. La concentració de

CO2 no ha de ser superior en cap moment a 800 ppm. En cas que se
superin s’haurà d’incrementar la ventilació o disminuir la cabuda fins que
se situï per sota d’aquest indicador.

- En els nivells 3 i 4 No es pot compartir objectes d’ús personal (llapis,

goma, pintures, tisores…)
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- En els nivells 3 i 4 cada alumne i mestre dispondrà del seu propi material.

Utilitzaran el seu estoig i la motxilla per guardar el material. És important
que tot el material personal dugui el nom posat.

- Es retirarà el mobiliari que no sigui imprescindible.

- El material complementari de l’aula, es netejarà diàriament i el que no és

imprescindible, es guardarà i no s’utilitzarà, de tal manera que la neteja i
desinfecció diària es faci més còmoda i segura.

Espais comuns:

- Es respectarà en tot moment del principi de distanciament físic en els

passadissos, escales, banys i zones comunes.

- Estarà senyalitzat el sentit de circulació de fàcil comprensió.

- Es procurarà minimitzar el moviment de l’alumnat per l’edifici, per tant es

desplaçarà el professorat.

- Minimitzar el desplaçament. Només per anar al bany i sempre baix unes

mesures de seguretat. Els grups aniran al banys escalonadament; 3 anys,
4 anys i 5 anys.

- Es col·locarà una botella de líquid desinfectant i paper secant vora els

aparells d’ús comú (ordinador, fotocopiadores, plastificadora,
enquadernadors,..) i es senyalitzarà que caldrà desinfectar abans i
després del seu ús.

- Si hi ha el conserge, serà ell qui farà ús de la fotocopiadora,

plastificadora… en les mesures d'higiene correctes, per tal d’evitar la
manipulació per part de tot el professorat, sinó és imprescindible.

Educació Primària
- S’ocuparan les aules per grups de convivència estable i hi haurà un grup

que utilitzarà l’aula de psicomotricitat (els alumnes faran educació física i
psicomotricitat al pati). Per tant al pis de dalt quedaran tres aules buides.
Una serà destinada a la biblioteca i aula d’informàtica i les altres dues per
fer suport específic ( sempre que sigui possible)

- Les aules es ventilaran periòdicament. Serà el conserge que cada dematí
obrirà les finestres per tal de ventilar les aules, al manco 15’ abans de
començar la jornada escolar. I serà el professorat qui ventilarà la seva
aula després de cada sessió (durant 15’)
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- Sempre que sigui possible les finestres i les portes de les aules estaran
obertes.

- Cada aula ha de tenir instal·lat un mesurador de CO2. La concentració de
CO2 no ha de ser superior en cap moment a 800 ppm. En cas que se
superin s’haurà d’incrementar la ventilació o disminuir la cabuda fins que
se situï per sota d’aquest indicador.

- Els moviments d’alumnes dins el centre en els canvis de classe: han de
tendir cap a la màxima estabilitat possible dels grups classe en una
mateixa aula, i facilitar que siguin els docents els que acudeixin a l’aula de
referència.

- A les aules de primària hi haurà gel hidroalcohòlic per rentar-se les mans,

ja que no és possible anar a les piques dels banys a qualsevol moment i
també per evitar els desplaçaments innecessaris.

- Les taules s’allunyaran de les portes d’entrada a l’aula.

- Cada alumne i mestre dispondrà del seu propi material. Utilitzaran el seu
estoig i la motxilla per guardar el material. És important que tot el material
personal dugui el nom posat.

- No es pot compartir objectes d’ús personal (llibres de text, bolígrafs,

pintures, material informàtic, tisores…

- Queda prohibit dur de casa objectes no autoritzats pel centre escolar.

Espais comuns:

- Es respectarà en tot moment del principi de distanciament físic en els

passadissos, escales, banys i zones comunes.

- Estarà senyalitzat el sentit de circulació de fàcil comprensió.

- Minimitzar el desplaçament, sempre que no sigui necessari.

- Se procurarà que sigui el personal adult el que es desplaci a l’edifici

minimitzant el moviment de l’alumnat.

- Es col·locarà una botella de líquid desinfectant i paper secant vora els

aparells d’ús comú (ordinador, fotocopiadores, plastificadora,
enquadernadors,..) i es senyalitzarà que caldrà desinfectar abans i
després del seu ús.

- Si hi ha el conserge, serà ell qui farà ús de la fotocopiadora,

plastificadora… en les mesures d'higiene correctes, per tal d’evitar la
manipulació per part de tot el professorat, sinó és imprescindible.
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- Es minimitzarà l´ús d’aules per limitar al màxim els desplaçaments,
sobretot als nivells 3 i 4

- L’ús de mascareta serà obligatori en els desplaçaments dels espais
comuns del centre (passadissos, banys, entrades i sortides)

Organització i mesures de l’ús dels banys:

- Limitar el nombre de persones. Assenyalar aforament màxim, amb una

retolació de fàcil comprensió.

- Establir un criteri per gestionar les anades al bany el temps de classe ( per

exemple semàfor verd i vermell)

- Obligatorietat de rentar-se les mans en sortir de l’aula i després de l’ús

dels WC.

- Disposar de sabó, paper per eixugar-se les mans i de paperera amb tapa i

pedal.

- Establir torns i assignar un bany per a cada grup per evitar que hi

coincideixin alumnes de diferents grups, per anar-hi abans del temps de
pati.

- Els banys que tenen finestra es quedaran obertes i els que no tenen

finestra la porta no es tancarà perquè es pugui ventilar.

Espai aïllament

- El centre habilitarà l’espai de l’aula d’Atenció a la diversitat situada al

primer pis com a sala d’aïllament per usar en cas de sospita d’un cas de
COVID-19.

- Quedarà identificada amb la retolació pertinent.

- Procurar que hi hagi el mínim material possible per tal de facilitar la

neteja.

- Ha de tenir el material de protecció dins una capsa i ha d’estar ben visual,

així com paperera amb bossa, tapa i pedal.

Organització i distribució del pati

S’organitzaran torns per al temps d’esplai al pati, diferenciats per edats, tenint en
compte els grups de convivència estable, en franges horàries i  espais diferents
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- El temps de l’esplai s'esglaonarà  al llarg de la jornada lectiva.

- S’establirà un sistema de guàrdia de pati garantit la vigilància d’alumnes i

banys tenint en compte les instruccions.

- Evitarem interacció de grups, per aquest motiu organitzarem diferents

torns de pati. (veure graella)

- Senyalitzarem els espais i delimitarem les zones amb un cordó

delimitador o la possibilitat de posar barreres per part de l’Ajuntament.

- Els alumnes berenaran a l’aula llevat del grup de 6è que baixaran al bany

del pati per rentar mans per evitar aglomeracions al bany del centre.

- Tant el personal del centre com l’alumnat de primària hauran de portar

mascareta durant l’esplai.
- L’ús de mascareta és obligatori en tot moment en el cas dels adults i els

alumnes majors de sis anys, independentment de la distància, excepte en
situacions de consum d’aliments i begudes i durant determinades
pràctiques d’activitat física

- Les fonts d’aigua de la zona d’esplai no es poden utilitzar. S’ha d’evitar
l’ús compartit de botelles o bidons.

- Durant el temps de pati si hi ha un alumne que vol anar al bany el mestre

situat al porxo controlarà l’accés i permetrà l’entrada un en un amb
mascareta.

- En el nivell d’alerta de nova normalitat (alerta 0) es permetrà la interacció
dels grups de convivència estable de dos cursos del mateix cicle als
centres de fins a una línia.

CURSOS HORARI ESPAIS

INFANTIL

El/la mestre/a és
responsable del seu
grup

12:00 a 12,30

11:30 bany i berenar
aules

PATI DAVANT

3 ZONES( cada dia un
grup a una zona)
1 CASETA
2 PISTA ENMIG
3 ZONA TOBOGAN
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PRIMÀRIA

Per baixar al pati i
pujar del pati, sempre
per l’escala interior.

Per baixar al pati i
pujar, sempre per
l’escala d’emergències
(escala exterior)

11:30 a 12
11:00

1r: al bany de nins
2n: bany de nines

11:15
3r: bany de nines
5è : bany de nins

11:10
4t: banys del pati

11:20
6è : banys del pati

PATI DAVANT
1r i 2n

2 zones (altern)
1. CASETA
2. TOBOGAN

PATI DARRERA
3r, 4t, 5è i 6è

4 zones i cada grup a
una zona
1 PORXO/TAULES
PIC-NIC
2 PISTA FUTBOL
3 PISTA BÀSQUET 1
4 PISTA BÀSQUET 2

Per poder sortir de l’aula i anar al pati, ho faran sempre per les escales que els
cursos tenen assignades, igual que a les entrades i sortides.
Se sortirà en files i respectant l’ordre de la resta de cursos, de tal manera que els
grups surtin de l’edifici uns darrere els altres guardant les distàncies de
seguretat.
L’entrada del pati es farà igual que a l’entrada del matí. Si hi ha dues portes
d’entrada a l’aula, l’alumnat entrarà per la que té més propera a la seva taula.

Normes de jocs de pati:

- No es podrà a dur a terme jocs de contacte i de pilota o aquells que

impliquin intercanvi d’objectes, així com aquells que impliquin un exercici
físic excessiu.

- El jocs de pati i mobiliari (bibliopati, caseta, tobogan, taules de camping,

bicicletes… )  s’han de senyalitzar en cas de no poder-ho utilitzar.

- Si s’empren, s’han de netejar després d’utilitzar-los. S’establiran torns per

dies.
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Organització de l’atenció a les famílies i visitants.

- Les famílies dels alumnes d’Infantil i primer cicle de primària podran

accedir a les zones exteriors de l’edifici per facilitar les entrades i sortides.
Un familiar per alumne, per tal d’evitar massificacions.

- Les famílies de segon cicle i tercer cicle de primària no podran entrar al

centre escolar (zones exteriors) per a recollir els seus fills. Podran esperar
al carrer.

- En el cas que hagin d’entrar es farà mitjançant cita prèvia i seguint les

indicacions del professorat o l’equip directiu.

- Serà obligatori l’ús de mascareta i es disposarà d’un dispensador de gel

hidroalcohòlic a l’entrada.

- S’establiran zones al pati per a cada grup d’alumnes. Les famílies han de

situar-se en la zona corresponent i esperar torn per recollir els seus fills,
seguint les indicacions de les tutores.

- Es prioritzarà l’atenció telemàtica o telefònica per el contacte amb les

famílies. Podran ser presencials si es fan a l’exterior i amb les mesures
sanitaries adequades.

- Es farà una reunió informativa abans de començar les classes lectives.

- Les informacions a les famílies es faran via Gestib i correu electrònic.

- Altres visitants: sempre que entrin al edifici escolar hauran d'ésser

enregistrats. Serà el conserge qui els farà signar l’hora d'entrada i sortida i
posaran al full el seu nom i DNI. A més d’haver de portar mascareta.

- Es fomentaran activitats per implicar les famílies en els projectes del

centre, sempre en compliment de les mesures d’higiene i prevenció.

- En tots els casos es respectaran les mesures d’higiene i prevenció i en

cap cas es podrà accedir al centre si es presenten símptomes
compatibles amb COVID-19 o es troben en aïllament o quarantena.

- Es seguiran les mateixes indicacions per a qualsevol persona externa al

centre que manifesti la necessitat d’atenció presencial.

- Si és necessari es faran reunions amb les famílies telemàtiques, o per

telèfon, enviant un correu electrònic per citar-les o a través de l’agenda de
l’alumne.

-
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1. 3.- ORGANITZACIÓ ENTRADES I SORTIDES DE L’ALUMNAT

- Les entrades i sortides dels alumnes es faran per les tres portes d’accés de
l’escola amb l’objectiu d’evitar acumulacions.
L’horari d’entrada per a tots els cursos serà a les 9:00

HORARI I PORTES D’ACCÉS

Educació
Infantil

Educació
Primària.1r-2n-3r

Educació
Primària.4t-5è-6è

PORTA 1
C/ Dragonera

PORTA 2  Carrer
Dragonera

PORTA 3 Carrer
Espalmador

Entrada 9:00
Sortida 13:50

Entrada 9:00
Sortida  14:00

Entrada  9:00
Sortida  14:00

-  A les entrades i sortides han de portar mascareta tots els alumnes de primària.
- Es marcarà al terra les direccions d’entrades i sortides. Es posaran indicadors
de direccionalitat a les escales del centre, de pujada i baixada (sempre per la
dreta), per tal que la circulació es faci de manera ordenada.
- Els alumnes faran files al pati per poder entrar a les aules. Aquestes files
estaran separades per grups de classe i guardant les distàncies de més de dos
metres. Hi haurà pintat al terra el nombre del curs.
- Els alumnes d’infantil, esperaran al familiar en el pati. Insistirem en que només
entri en el recinte exterior un familiar a recollir l’alumne.
- L’alumnat que arriba tard podrà entrar a l’escola abans de començar la propera
sessió. Entrarà per la porta principal ja que s’ha de tocar al timbre.

- L’alumnat que ve al centre amb transport escolar, s’incorporarà a la seva aula si
el seu grup ja ha entrat. Els alumnes d’infantil, serà la monitora qui els
acompanyarà a la fila amb el seu grup i la mestra.
La porta d’entrada i sortida serà la de darrera (PORTA 3)
Si el bus escolar du retard, els acompanyarà a les seves aules.
Quant a la sortida, esperaran a la monitora en el porxo de davant guardant les
distàncies de seguretat i usant la mascareta tots els usuaris del bus,siguin
d’infantil o de primària. S’ha de fer càrrec un/a mestre/a.
- Pel que fa a les entrades i sortides del professorat, ho faran per la porta de
darrera (PORTA 3) i recolliran els seus alumnes a la fila, per poder entrar a les
aules. Tots el professorat dispondrà d’una clau per a l’accés per aquesta barrera.
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1.4.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL PROFESSORAT DEL CENTRE A LES
ETAPES I CICLES

- S’adjudicaran les tutories prioritzant el criteri de continuïtat sempre que

sigui possible.

- En els grups de convivència estable s’organitzaran les tutories prioritzant

els mestres tutors.

- Els mestres especialistes i de suport exerciran funcions de tutor o co-tutor

en el cas que s’incrementi el nombre de grups.

- L’orientador del centre estarà a disposició de l’equip directiu per contribuir

a implementar el pla de suport emocional i agilitzar la detecció d’alumnat
vulnerable  que pateix les conseqüències del confinament .

- El centre podrà organitzar les hores complementàries combinant reunions

presencials i telemàtiques.

Amb l’objecte de prioritzar l’atenció a l’alumnat i la reducció de ràtios en cas que
sigui necessari es podrà suprimir dels horaris del professorat :

1. Les hores lectives de coordinació, excepte les que corresponen a equips
directius i les dedicades a coordinació TIC

2. Les hores de reducció lectiva per a majors de 55 anys.
3. Qualsevol altre concepte lectiu que el centre consideri.

Totes aquestes hores s’han de dedicar a l’atenció directa a l’alumnat.

Professorat especialistes
El professorat especialista desenvoluparà les funcions pròpies de la seva
especialitat.
En els grups estables hi podran accedir els professors especialistes i de suport,
així com el personal auxiliar que es requereixi. L’ús de mascareta és obligatori en
tot moment en el cas dels adults.
En el cas de l’increment de grups, el professorat especialista passarà assumir
funcions de cotutor, tenint assignat un grup d’alumnes per al seu seguiment
Degut a l’increment de grups , si és el cas, tot el professorat del centre inclòs el
professorat especialista i de suport podrà exercir funcions de tutor, co-tutor (
tenir durant una jornada un determinat grup classe amb agrupació de matèries,
si els alumnes han de rotar )

13



Pla de contingència Ceip Son Verí

Professorat suport i orientació
- El professorat de suport ajudarà en el desenvolupament del Pla d’acollida a les
tutories.
-L’orientador del centre estarà a disposició de l’equip directiu per contribuir a
implementar el pla de suport emocional i agilitzar la detecció d’alumnat
vulnerable.

Professorat vulnerable ( no presencial)
El professorat vulnerable d'infantil i primària no pot fer teletreball. A més,
l’ensenyament a infantil i primària és presencial a tots els escenaris. En tots els
casos, el professorat vulnerable seguirà les indicacions de riscos laborals.

Equip directiu

- L’equip directiu desenvoluparà les seves tasques en l’horari corresponent.

La resta de la jornada exercirà les funcions de mestre de suport a les
aules de primària.

- En el cas que sigui necessària una substitució puntual es farà càrrec d’un

grup d’alumnes.

- En tots els casos es procurarà que sempre hi hagi un membre de l’equip

directiu disponible per atendre necessitats administratives i d’organització
del centre que puguin sorgir.

- S’encarregarà de la gestió i organització de les reunions, claustres,

consells escolars, serveis externs, Ajuntament,etc. per tal que s’adaptin a
les mesures restrictives corresponents

Professorat major 55 o 1/3 jornada
Donada l’excepcionalitat de l’organització les hores de majors de 55 anys, les
hores lectives  seran de docència. Es podran mantenir en cas de disponibilitat.

1.5.- ORGANITZACIÓ DEL PERSONAL NO DOCENT

- Neteja
El centre disposarà del personal necessari per a la neteja i desinfecció de

totes les zones del centre escolar.
Consideram que és necessari augmentar el personal de neteja ja que els espais
comuns (banys, taules comunes de mestres, poms de les portes, passadissos
amb els passamans, despatxos,...) s’han de netejar i desinfectar més vegades al
dia degut a l'estat en què ens trobam.
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Per tal d’aconseguir una higienització eficaç i evitar risc en el personal cal
informa-lo ( s’encarregarà l’equip directiu) i formar-lo (s'encarregarà l’empresa de
neteja) sobre el procediments del treball i les mesures de seguretat.
L’equip directiu l'informarà dels espais que ha de netejar més d’una vegada al
dia per tal de garantir-ne en tot moment l’estat d'higiene.
Es procedirà a fer arribar al personal de neteja l’annex 3
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4287901 del document de les mesures de
prevenció, contenció, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària
del COVID-19

- ATE
L’ATE del centre seguirà la mateixa organització que el professorat. Sempre
haurà de portar mascareta i complir amb les mesures higièniques. Se li donarà el
seu horari quan s’incorpori.
Utilitzarà mascareta, guants i pantalla facial pel canvi de bolquers.

- Administrativa i Conserge
L’administrativa i el conserge ocupen un mateix espai. Aquest és molt reduït.
L’administrativa està compartida amb un altre centre, només ve al ceip Son Verí
el dimarts i dijous.
S’establiran unes zones de treball. El dimarts i dijous l'administrativa ocuparà,
per a la seves tasques, la taula que hi ha dins aquest despatx i s'habilitarà una
taula pel conserge dins el Holl. La resta de dies serà el conserge qui podrà
ocupar aquest despatx.
Tindran el material d'oficina d’ús personal i el que s’hagi de compartir s’haurà de
netejar després de la seva utilització.
Hi haurà gel hidroalcohòlic dins el despatx.

1.6.- CRITERIS D’ORGANITZACIÓ DELS HORARIS

Si és necessari el centre destinarà a partir de l’inici de les activitats lectives
presencials, els tres primers dies a l’acollida de l’alumnat a fi de garantir que els
alumnes coneixen i entenen bé les mesures contingudes en els protocols abans
d’iniciar les activitats lectives.

- Els horaris de l’alumnat s’organitzaran tenint en compte les instruccions i

el nombre d’hores per matèries que s’han d’impartir segons la normativa
- S’informarà a les famílies sobre l’horari i les zones d’entrada i sortida i

senyalitzant i posant rètols a les zones per tal d’evitar aglomeracions als
accessos.
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Educació infantil

- S’organitzaran els horaris tenint en compte els criteris de nombre d’hores

per blocs de continguts.

- Les classes d’anglès es faran el mateix dia, aprofitant que la mestra

especialista farà també algunes sessions de suport a la mateixa aula.

- S’agruparan les sessions de psicomotricitat en el mateix dia.

- Durant el període d’adaptació, les famílies dels alumnes de 3 anys
podran entrar a l’escola per acompanyar als seus fills a l’entrada i sortida.
En qualsevol moment el centre podrà acordar el cessament d’aquestes
autoritzacions d’accés.

Horaris reunions

Els Claustres i les reunions amb les famílies seran presencials en els nivells
d’alerta 1 i 2. Els Consells escolars es realitzaran de manera telemàtica.
Se convocaran per correu electrònic a tots els membres amb 48 hores
d’antelació.
Per a les reunions presencials s’utilitzarà una sala que permeti el distanciament
interpersonal i que presenti unes mesures higièniques abans de començar la
sessió. Possibilitat de fer-se al pati si fa bon temps.
S’utilitzarà el Meet per a les reunions telemàtiques, en els nivells d’alerta 3 i 4.

1. 7.- CRITERIS SUBSTITUCIONS PUNTUALS

- Per a les substitucions puntuals s’aplicaran els criteris segons el protocol
habitual del centre. Es prioritzarà  que la substitució la faci un mestre de
suport o especialista que intervengui al grup, i el màxim d’hores possible.

- La direcció només podrà concedir permisos d’absència dins horari lectiu

per situacions molt excepcionals. En cas que sigui necessari sustituir a un
tutor es preveu que la gestió del grup l’assumeixi un mestre de suport o
especialista que intervingui al grup, i el màxim d’hores possible. En el cas
que no hi hagi mestres disponibles l’orientadora o l’equip directiu podran
fer la substitució.

- Els permisos excepcionals s’han de demanar amb uns dies d'anticipació,

per tal de poder organitzar la substitució.
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2.- PROTOCOL DE TRACTAMENT DE LA SALUT PER L’ALUMNAT I EL
PROFESSORAT PER AL CURS 2021-2022

El tractament de la salut es pot trobar en aquest enllaç:
http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/tractament_de_la_salut_als_centres_e
ducatius_0/
L’equip directiu amb la Comissió de Salud del centre, ha de garantir el
compliment d’aquest protocol.
La Comissió de Salud s’ha constituïda per poder dur aquestes funcions.
Composició:

- Una persona que sigui membre de l’equip directiu (Directora)
- Una persona que sigui membre de l’equip de suport, preferentment que

sigui membre dels serveis d’orientació ( P.T)
- Una persona docent que coordina el programa CEPs (Cap d’estudis)
- Una persona que representi el centre de salut de referència.
- Una persona que representi a les famílies ( Maria Belén Narvaez)
- Una persona que representi el personal no docent . (Conserge)
- Una de les persones docents realitzarà la coordinació de la comissió de

salut ( Jerònia Taberner)

ACTUACIONS DEL CENTRE EDUCATIU AMB ALUMNES QUE PATEIXEN
MALALTIES QUE REQUEREIXEN UNA ATENCIÓ SANITÀRIA
- Alumnes amb patologia crònica
Per poder procedir a realitzar les actuacions pertinents, el pare, mare o tutor
legal de l’alumne ha de signar i lliurar al responsable del centre educatiu:
a) La clàusula de protecció de dades. El pare, mare o tutor legal de l’alumne/a ha
de signar i lliurar la clàusula de protecció de dades, la qual li proporcionarà el
professional sanitari o el centre educatiu (una còpia ha de ser custodiada a la
història clínica i a l’expedient de l’alumne).
b) La fitxa de l’alumne/a amb patologia crònica. Aquesta informació ha de ser
registrada a l’apartat de Dades Sanitàries del Gestib
c) L’informe de necessitats d’atenció sanitària de l’alumne, en el cas que sigui
necessari. En el que consti el pla de les actuacions a realitzar durant la jornada
escolar
- Alumnes vulnerables a la COVID-19:
És consideren alumnes vulnerables a la COVID-19:

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

 Els que hi poden assistir, però amb mesures estrictes de protecció
individual.

 Els alumnes que conviuen amb un familiar vulnerable per a la COVID-19
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En aquests casos el metge/pediatre d’aquest alumne, a petició de la família,
lliurarà un informe clínic en el que consti la patologia que tingui l’alumne i si es
possible especificarà si aquesta reuneix criteris de vulnerabilitat per a la
COVID-19
Aquest protocol es revisarà segons l’evolució de la pandèmia.

Mesura de control diari:

- Tot el personal del centre i l’alumnat abans d’anar a l’escola s’ha de

prendre la temperatura a casa. En cas de presentar febre de més de
37’5ºC no podrà acudir al centre i contactarà amb l’equip sanitari del seu
centre de salud.

- El/la mestre/a prendrà la temperatura dels seus alumnes cada matí en

entrar a l’aula. Si algun alumne té més de 37’5º se comunicarà al equip
directiu  i es posarà en marxa el protocol d’actuació del COVID-19

- El centre disposarà d’un termòmetre infrarojos sense contacte per a cada

cicle.

- El/la mestre/a passarà llista cada matí abans de les 10h i ho introduirà al

gestib.

Mesures de protecció individual i col·lectiva:

- Higiene de mans : rentar-se les mans amb aigua i sabó. Segona opció:

gel hidroalcohòlic.
Veure annex 2 sobre la protecció individual i col·lectiva en aquest enllaç :
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4287899

- Es penjaran cartells informatius dins les aules i banys de la tècnica

correcta d’higiene de mans.

- El tutors treballaran la neteja correcta de mans amb els alumnes de forma

sistemàtica i reiterativa. S’ha d’insistir.

- Ús correcte de mascaretes: els tutors treballaran a classe, com posar-se

la mascareta i llevar-la. S’ha d’insistir en el correcte ús.

Higiene respiratoria:

- S’han de mantenir les mampares de protecció als serveis d’admissió i

consergeria

- Totes les aules i espais comuns disposen de ventilació exterior, manco els

banys de les nines d’infantil i el banys de les mestres, que són interiors.
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- Tots els espais es ventilaran diàriament i es mantendran les finestres

obertes sempre que la climatologia ho permeti.

Activitats per a la salut: S’han d’incloure de manera transversal.
Programacions Docents : S’han d'incloure com a tema transversal” L’Educació
per a la salut” independentment del tractament específic d’alguna àrea i de les
activitats de tutoria que es desenvolupin amb aquesta finalitat.

Aspectes bàsics que ha d’incloure en relació a la COVID-19 : descripció
dels símptomes, protocol de com actuar davant els símptomes, mesures de
distanciament, higiene de mans, higiene respiratoria, ús adequat de mascareta,
foment de la responsabilitat en la salut pròpia i en la dels demés.

- Funcions coordinador COVID

- Ocupar-se juntament amb l’equip directiu de la difusió i coordinació de

totes les accions i actuacions que se’n deriven d’aquesta situació . S’ha
de potenciar l’ús d’infografies , cartells , senyalitzacions i establir canals
per aclariments de dubtes que puguin tenir les famílies .

- Establir pautes d’actuació coordinada amb el centre d’Atenció Primària i

Conselleria de Salut i amb el Servei de Prevenció de riscos laborals.

- Supervisar i organitzar la dotació de gel hidroalcohòlic i paper a les aules

i espais del centre.

- Supervisar i organitzar la dotació de mascaretes per als docents

- Supervisar i organitzar la dotació de sabó per a la neteja de mans i paper

als banys.

- Encarregar-se que les papereres del centre tinguin tapes i pedal per evitar

el contacte amb les mans

- Gestionar la dotació de mascaretes en cas que algun alumne no en dugui

o la perdi. Es demanarà a les famílies que tinguin una mascareta de
recanvi al centre dins una bossa tancada hermèticament.

- Fer arribar la informació a les famílies sobre les mesures sanitàries

obligatòries:
- Higiene de mans.
- Mocadors d’un sol ús.
- Ús correcte de la mascareta.
- Presa de febre a casa i en cas d’algun símptoma no assistència i

comunicar-ho al centre al centre.
- Importància del canvi de roba diari per intensificar la neteja.
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3.- PLANIFICACIÓ DELS ASPECTES CURRICULARS, ORDENACIÓ
ACADÈMICA I METODOLOGIA.

Consultar annexes 1 i 2
Adequació de les programacions didàctiques a les exigències dels diferents
escenaris o nivells d’alerta sanitària.
3.1.- Projectes interdisciplinaris i d’innovació

TREBALL PER RACONS:
En els cursos d’infantil i 1r i 2n d’educació primària se continuarà amb la
metodologia de racons d’aprenentatge, tenint en compte que el material
manipulatiu d’ús comú sigui fàcil de netejar en acabar la jornada i respectant les
mesures sanitàries que es contemplin en els grups estables.

TREBALL COOPERATIU:
Es podrà reprendre el treball cooperatiu a les aules com a línia metodològica del
centre, sempre respectant les mesures de seguretat recomanades a cada
moment.

EMOCIONS I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES:
Serà molt important continuar treballant a totes les aules la gestió d’emocions.

4.- PLA DE SUPORT EMOCIONAL I TUTORIAL
Funcions dels tutors :

- Accions i actuacions per fer un seguiment emocional dels alumnes

- Establir un vincle i donar confiança

- Acompanyament de les famílies amb contacte continuat

- Detecció i atenció a les necessitats emocionals dels alumnes

- Augmentar les tutories individualitzades per tal d’orientar les famílies i els

alumnes

- Tenir especial atenció a l’alumnat NESE i a aquell especialment

vulnerable i a les seves famílies

- Proporcionar tots els mitjans possibles per facilitar-los el suport emocional

i d’aprenentatge.

20



Pla de contingència Ceip Son Verí

- L’equip de suport col·laborarà en el pla de suport emocional, participant

de les activitats de tutoria o bé exercint les funcions de cotutor i sent
referent per un grup d’alumnes i famílies.

- A l’inici del curs escolar els equips directius han de convocar una reunió

amb les famílies de manera presencial per informar de l’inici del curs
escolar, del pla de contingència i dels diferents escenaris possibles
establerts al pla.

4.1- Pla per l’alumnat especialment vulnerable

Es mantendrà una coordinació amb Serveis Socials en els casos d’alumnat en
diferents situacions de vulnerabilitat per facilitar informació de serveis disponibles
de suport, aliments, xarxes comunitàries…

- Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió,
víctimes de la violència, migrants no acompanyats, refugiats, o
pertanyents a col·lectius o ètnies minoritàries i estigmatitzades.

- Situacions d’especial vulnerabilitat de salut: alumnes que no poden
assistir presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden
assistir, però amb mesures estrictes de protecció individual. L’alumnat en
aïllament domiciliari o en quarantena domiciliària podrà seguir les
activitats educatives, sempre que el seu estat de salut ho permeti, per via
telemàtica.

- Situacions d’especial necessitat: persones amb discapacitat o amb
necessitats educatives especials, o amb necessitat de reforç educatiu.

Amb les entitats locals:
A través de la coordinació entre centres educatius i entitats locals, es preveuran
accions referides a:

- Espais: per al treball conjunt en la recerca d’espais públics que es puguin
utilitzar com a ampliació del centre educatiu.

- Conciliació: per a recerca de solucions en aquells casos d’alumnat que no
pugui ser atès per la seva família, més enllà de l’horari escolar.

- Transport actiu a l’escola: rutes segures a l’escola (caminant o en bici),
espais per a aparcament de bicicletes.

- Policies tutors: Per realitzar actuacions relacionades amb la prevenció de
situacions de risc en els menors.

Quant a l’alumnat absentista:

- S’ha de tenir especial cura per tal que tot l’alumnat assisteixi al centre

regularment , fent un seguiment molt acurat dels motius d’absència per tal
de conèixer si l’alumnat ha faltat per motius de salut o altres motius
justificats i poder fer les actuacions immediates necessàries
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- Es podrà utilitzar material imprès en cas de confinament amb alumnes

que a casa no tenen competències digitals o situacions socials/culturals
que dificulten l'ús de mitjans telemàtics.

- L’alumnat en aïllament domiciliari o en quarantena domiciliària podrà

seguir les activitats educatives, sempre que el seu estat de salut ho
permeti, per via telemàtica. Caldrà comunicar aquestes situacions al
Departament d’Inspecció Educativa perquè puguin col·laborar amb el
Servei d’Atenció a la Diversitat

5.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Es mantindran les mesures de prevenció, higiene i protecció contemplades en
aquest protocol. Si l’activitat es desenvolupa en un espai del centre que
posteriorment serà utilitzat per altres alumnes, s’haurà de netejar, desinfectar i
ventilar.

Transport escolar
S’ha d’informar a les famílies del protocol per al servei del transport escolar.
Annex 8:
https://www.caib.es/sites/centreseducatiuscovid/ca/novetats_covid/archivopub.do
?ctrl=MCRST11346ZI359016&id=359016

Escola matinera
Se seguiran les instruccions del programa d’obertura de centres escolars als
matins en horari no lectiu per el curs 21-22.
A més a més, els usuaris del servei seguiran les orientacions de prevenció del
COVID-19:

- Distànciament físic d’un metre i mig

- Rentar mans amb aigua i sabó. Usaran un bany que se'ls assignarà a la

planta baixa del centre.

- Neteja i ventilació de l'espai on es du a terme l’escola matinera. Se

netejarà l’espai també en acabar.

- Protocol per alumne que presenti símptomes compatibles amb la

COVID-19
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6.- PLA DE DIGITALITZACIÓ DEL CENTRE

Veure annex Pla digital
Les previsions organitzatives, se recolliran també en el Pla digital de
contingència.
S’establiran procediments consensuats d’avaluació i qualificació de les tasques a
distància. I un sistema de retorn i correcció de les tasques per part de
professorat.

Formació per a l’alumnat en competència digital
Durant els primers dies del curs s’hauran de preveure activitats formatives per
garantir que l’alumnat assoleix una competència digital bàsica per poder
funcionar en l’entorn elegit i que garanteixi que, en cas de no poder seguir amb
la presencialitat de les classes, pugui desfer-se amb certa facilitat amb aquestes
eines.
Temes a treballar : escriptura de correus electrònics, mesures de seguretat,
pautes d’ús de les tecnologies, bones pràctiques, mesures de salut, navegació
dins l’aula virtual, entrega de tasques, maneig del dispositiu informàtic…

Assessorament a famílies
A principi de curs explicarem a les famílies a través de la   reunió presencial  la
plataforma digital classroom perquè coneguin el seu funcionament.

Dotació necessària per a l’alumnat, segons l’etapa educativa
S’ha de vetllar per a què cap alumne es quedi sense dispositiu, ja sigui per
falta de recursos econòmics o bé per ser alumne de risc al COVID-19 o altres
circumstàncies excepcionals degudament justificades que li impedeixin fer
classes presencials.

6.2. Possibles escenaris.

6.2.1. Nova normalitat: Nivells 0, 1 i 2.

● Ensenyament presencial.
● Activació d’un correu electrònic corporatiu GSUITE per a tots els

alumnes dels cursos d’educació  infantil i primària del centre.
● Activació d’un classroom per a cada curs i alumne/a de primària.
● Formació als docents en competència digital bàsica.
● Formació inicial a tots els docents en Classroom, drive, Google docs….
● Formació en competència digital per a l’alumnat.
● Formació inicial per a 1r de Primària i formació de seguiment de 2n
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fins a 6è de primària: classroom,  correu electrònic, drive, google docs,
presentacions...

● Planificació d’activitats de consolidació de la competència digital.
● Activació aules virtuals i mecanismes unificats de comunicació amb

les famílies. Activació del correu electrònic corporatiu de l’alumne/a i
classroom com eina oficial de coordinació i  comunicació entre les
famílies i els tutors.

6.2.2. Nivells 3 i 4
● Ensenyament presencial.
● Activació d’un correu electrònic corporatiu GSUITE de tots els

alumnes dels cursos d’educació  infantil i primària del centre.
● Activació d’un classroom per a cada curs i alumne/a de primària.
● Préstec de dispositius a alumnat vulnerable.
● El centre entregarà a les famílies que no disposen d’un ordinador

personal d’un dels ultraportàtils disponibles als cursos de 3r i 4t.
Aquests portàtils duen instal·lat un sistema operatiu Chromebook.
Sempre que hi hagi disponibilitat.

● Detecció de necessitats de connectivitat.
● Es farà un estudi a principi de curs de totes les famílies que no

disposen de cap connexió a Internet i  dispositius electrònics.

7.- PLA D’ACOLLIDA DEL PROFESSORAT I ALUMNAT I FAMÍLIES

- Facilitarem el contacte i la reflexió compartida entre docents, per tal de

generar seguretat i cohesió d’equip, i fomentar processos de pràctica
reflexiva, retroalimentació i feedback educatiu de la pràctica educativa. A
través de reunions de docents

- Establir espais de treball socioemocional i de guiatge, amb la col·laboració

de Convivexit dins o fora del centre.

- A 4t d’Educació infantil l’acolliment de l'alumnat nou es farà amb un horari
d’adaptació i grups reduïts. Les entrevistes amb les famílies seran
esglaonades d’un en un perquè coneguin la mestra i la classe.

- En l’acollida del primer dia de classe, es duran a terme diverses activitats
perquè l’alumnat conegui totes les mesures de protecció, prevenció i
higiene que s’han d’aplicar, així com els horaris d’entrada i sortida, l’horari
i el funcionament de l’espai del pati, els circuits d’entrada i sortida que els
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a més de tots els aspectes que es considerin oportuns, segons el pla
d’acollida, inclòs en el pla de contingència del centre.

- Realitzarem activitats de cohesió de grup que permetin crear i reforçar el

vincle entre els diferents membres del claustre. A l’inici de les reunions es
poden fer aquestes activitats.

- Utilitzarem el Drive on l’equip educatiu pugui compartir recursos de tota

mena, de manera que les diferents aportacions individuals construeixin
un espai compartit de coneixement.

- Assignarem a cada mestre nou en el centre un mestre de referència que

li faciliti la integració i l’ajudi a adaptar-se el més aviat possible.

- Fer ús de l’espai virtual (drive centre) per compartir recursos, tasques,

informació…

7.1 ATENCIÓ I COL·LABORACIÓ AMB LES FAMÍLIES

● Reunions presencials abans del començament de les classes lectives
tenint en compte l’espai disponible per mantenir la distància interpersonal
per tal que totes les famílies coneguin l’organització del present curs en
els tres supòsits.

● Proporcionar infografies amb la informació de les mesures sanitàries ,
projecte organitzatiu del centre i protocol d’actuacions en cas de reducció
de ràtios o  confinament.

● Establir una línia de comunicació activa i fluïda amb les famílies,
preferentment GESTIB o correu electrònic per informar sobre qualsevol
actuació o modificació.

● Oferir entrevistes amb cita prèvia a petició de els famílies , del professorat
o equip directiu si es considera necessari.

● Fer seguiment telefònic en aquelles famílies més vulnerables en cas que
sigui necessari

● Fer arribar a totes les famílies els correus de l’equip docent informant dels
horaris d’atenció i quin és el marge de resposta

Assegurarem la participació i la informació a les famílies sobre les mesures de
seguretat i higiene, les característiques especials d’aquest curs escolar quant a
organització, currículum i metodologies que es duran a terme.

- Informarem les famílies, a les reunions de principi de curs, dels recursos i
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serveis disponibles en el centre i d’aquells que les administracions posen
al seu abast, perquè els coneguin i puguin sol·licitar-los si els necessiten.

Informació periòdica (entrevistes i reunions)

- Les entrevistes individuals es faran de manera telemàtica, en un horari

acordat per cada tutor i les famílies

- La comunicació dels tutors amb les famílies serà via telefònica o

mitjançant el correu electrònic

- Les informacions del centre es faran mitjançant el GESTIB o bé el correu

electrònic

- En cas que sigui necessari fer reunions presencials, es faran amb cita

prèvia i seguint el protocol sanitari establert al Pla de Contingència del
centre.
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