Pla d’organització per a l’obertura al setembre
(curs 2020-2021)
1. Diagnosi
Durant el confinament La Llar d’infants Gaudí va romandre tancada.
2.

Organització dels grups estables
Utilitzem com a unitat el grup classe per
crear els grups estables.

El màxim d’alumnes per grup és el de
la ràtio oficial.

Els grups estables estan definits 1 classe d’alumnes de P0, 2 classes d’alumnes de P1 i 2
classes d’alumnes de P2.
Cada grup tindrà el seu tutor com a professor estable, en cas que altres mestres entrin a
l’aula seguiran les normes establertes (distància de seguretat i/o mascareta)
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3. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb
necessitat específica de suport educatiu
Els professionals que intervenen a l’aula com a suport mantindran les mesures de
distanciament i portaran mascareta.
Caldrà sempre seguir els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la
pandèmia elaborat amb el Departament de Salut.
4. Organització de les entrades i sortides
Les entrades i sortides al centre es faran segons els quadres següents:
Entrada matí:
PORTA NOM

7’45-8’45

8,45

8’55

1

ASCENSOR

Acollida

P1

P0

2

ESCALES

Acollida

P2

L’entrada es farà de manera esglaonada des de les 8’45. Hi haurà dos espais d’accés per
les famílies: per P0 i P1 la recepció de la llar (porta1), i per P2 el pati (porta 2) Les
educadores els rebran a la seva aula corresponent.

Sortida migdia:
PORTA NOM

11’50

12

1

ASCENSOR

P1

P0

2

ESCALES

P2

Entrada migdia:

PORTA NOM

14’50

14’55

1

ASCENSOR

P1

P0

2

ESCALES

P2

2

Sortida tarda:
PORTA NOM

15

15’10

16’55

17

1

ASCENSOR

P0

P1

P0

P1

2

ESCALES

P2

P2

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del
centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència el personal del centre
educatiu han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de
procurar mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat.

5.

Organització de l’espai d’esbarjo

Es procurarà que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo

CURS

PATI

LLOC

P0-P1

10:15h a 10:45h

Pati verd

15:00h a 15:20h

P2

10:45h a 11:15h

Pati verd

15:25h a 15:45h

-

Els patis estaran dividits en dos sectors, un per a cada grup bombolla. Excepte
amb P0 i P1 que hi hauran tres sectors.
El material de joc només podrà ser compartir pels alumnes d’un mateix grup
estable (bombolla).
Quan els alumnes arribin a les seves aules, es netejaran les mans.
Durant l’estona de pati es ventilaran les aules.

3

6.
•
•
•
7.

Relació amb la comunitat educativa

El pla d’organització es penjarà al web de l’escola per a les famílies.
Les reunions de pares i entrevistes de tutoria es faran presencialment o via
telemàtica segons la disponibilitat de les famílies.
Servei de menjador

Els alumnes dinaran a la seva aula, posteriorment faran la migdiada:
P0 a la sala de bressols
P1 a les classes
P2 a la sala de psicomotricitat i acollida.
8.

Pla de neteja

Per la neteja del centre en general ens remetem al pla de neteja que tenim a l’escola.
Al menjador es netejaran les taules i cadires després de l’àpat. Al final del dia es
desinfectarà tot els espais segons el protocol propi de l’escola.
Els lavabos es netejaran 3 cops al dia a mig matí, a migdia i a l’acabar la jornada.
Per la resta d’espais es seguirà el protocol de l’escola.
Els espais es ventilaran quan els alumnes estan fent l’esbarjo al pati.
9.

Acollida

A la llar l’acollida es farà mantenint les distàncies. Els alumnes seran recollits a al vestíbul
i aniran a la seva aula.
10. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern
Les reunions amb personal que estigui treballant a l’escola es faran de
forma presencial, guardant les distàncies recomanades.
11. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19
Si algun membre d ela comunitat educativa present ta símptomes de covid-19 es
seguirà el següent protocol:
1. Se’l portarà a infermeria (professor o tutor)
2. S’avisarà a la família i si les símptomes són greus es trucarà al
061(infermera)
3. Es contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació
(direcció)
4. A partir d’aquí es seguiran els protocols que marqui salut en cas que la
persona amb símptomes doni positiu.
b. Pla de treball del centre educatiu en confinament
En cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el centre es seguiran les mesures
adients a cada cas.
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