PLA D’ORGANITZACIÓ DE
CENTRE 21-22
(En el marc de la pandèmia Covid-19)

PENDENT D’APROVACIÓ PEL CONSELL ESCOLAR
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1. MARC NORMATIU
El Pla d’organització de centre 21-22 s’elabora seguint les directrius i les
orientacions que el Departament d’Educació i el Departament de Salut recullen
en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc
de la pandèmia de 20 de maig de 2021 on s’estableixen les bases per tal que
els curs 21-22 es pugui dur a terme amb les màximes garanties i es recullen les
mesures sanitàries específiques per als centres educatius en el marc de la
pandèmia per Covid19.
D’altra banda, el Pla d’organització també respon a les directrius de la
Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió
dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius
per al curs 2021-2022.

2. INTRODUCCIÓ
El Pla d’organització de centre 21-22 és un document que inclou les últimes
actualitzacions que els departaments d’Educació i Salut han traslladat als
centres educatius en funció de l’evolució de la pandèmia i del Pla de vacunació.
Un cop es presenti al Consell Escolar per a la seva revisió i aprovació, es
traslladarà la comunitat educativa el Pla d'organització definitiu. Sota el lema
Escoles obertes, escoles segures, els departaments d’Educació i Salut van
aplicar un seguit de protocols, que han donat com a resultat un balanç molt
positiu de l’impacte que ha tingut la covid-19 als centres educatius. Concretant
en la nostra escola, el compliment exhaustiu de les directrius de salut i higiene
establertes en el Pla d’organització de centre 20-21 per part de tots els
membres de la comunitat educativa ha fet que el balanç de l’escola també sigui
positiu. La implicació màxima de l’equip docent, la responsabilitat dels infants i
les seves famílies ha fet que el curs 20-21 s’hagi pogut dur a terme amb
continuïtat i amb la màxima normalitat que la situació de pandèmia per la
Covid-19 ens ha permès.
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3. OBJECTIUS
El Pla d’actuació dels departaments d’Educació i Salut estableixen les bases
per tal que el curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb les màximes garanties.
Buscant l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres
educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a
una educació de qualitat. Per tant, responent a aquestes bases i als valors del
pla (seguretat, equitat i vigència) amb aquest pla d'organització, ens plantegem
els següents objectius generals:
1. Donar resposta a les necessitats i els drets essencials de tot l’alumnat
garantint l’accés a l’educació, malgrat la pandèmia, de tots els infants en
condicions d’equitat.
2. Respondre al principi d’equitat i cohesió social propi del nostre sistema
educatiu, oferint un entorn d’aprenentatge al nostre alumnat amb la màxima
normalitat possible que doni resposta als trets fonamentals del PEC i alhora
segueixi les instruccions sanitàries.
3. Garantir les condicions de salut de l’alumnat i del personal docent i no
docent d’acord amb les mesures establertes per les autoritats sanitàries,
organitzant i gestionant el centre per tal què sigui un entorn segur, amb el
risc mínim assumible.
4. Col·laborar amb els departaments d’Educació i Salut, contribuint al
control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.

4. DIAGNOSI I PRINCIPIS

La memòria del curs 20-21 recull, entre altres aspectes, la valoració dels
aspectes organitzatius i de funcionament del centre es recull que: “La
distribució de l’alumnat aquest curs (20-21) s’ha realitzat en grups bombolla i
amb reducció de ràtios donant resposta a les orientacions del Departament
d’Educació i del Departament de Salut en l’actual situació de pandèmia.
Aquesta reducció de ràtios ha comportat una sèrie d’oportunitats quant a
l’atenció de l'alumnat, essent més personalitzada però ha anat en detriment
d’altres aspectes com:
- Pèrdua d’espais que donen resposta a la metodologia del centre
- Afectació de la intervenció de mestres especialistes en els diferents grups.
- Afectació de la distribució horària de l’alumnat (patis, desdoblaments…)
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D’altra banda, la incidència de la Covid en el centre i els grups que s’han hagut
de confinar aquest curs, no ha estat directament relacionada amb la ràtio de
l’alumnat. Això fa replantejar la distribució de l'alumnat pel curs 21-22,
prioritzant l'organització dels grups bombolla per infants del mateix nivell natural
(sempre atenent a les indicacions del Pla d’actuació per al curs 2021-2022).
Tenint en compte les valoracions recollides a la MA del curs 20-21, les
orientacions rebudes pels departaments d’Educació i Salut, ens plantegem la
proposta d’aquest Pla d’organització de centre 21-22, que recull els següents
principis de prevenció, higiene i promoció de la salut:
1. Organització per grups de convivència estable. Garantint l’estabilitat i
l’estanqueïtat del grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de
traçabilitat. Compliment de mesures de prevenció personal: distància
sanitària de seguretat (no necessària entre grups de convivència
estable), higiene de mans, ús de la mascareta
2. requisits d’accés al centres educatius i control de símptomes: llista de
comprovació de 3 símptomes ANNEX 1 i signatura de la declaració
responsable per part de les famílies en la que: a. fan constar que són
coneixedores de la situació actual de la pandèmia amb el risc que això
comporta i que s’atindran a les mesures necessàries en cada moment.
b. es comprometen a no portar a l’infant al centre educatiu en cas que
presenti simptomatologia covid-19 o l’hagi presentat en els darrers 10
dies i comunicar-ho als responsables del centre educatiu per tal de
poder prendre les mesures oportunes.
3. Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció del centre (segons les
orientacions de ventilació) i amb la correcta gestió dels residus.
4. Promoció de la salut i suport emocional. El dol per la pèrdua d’un
familiar, l’angoixa per la situació viscuda o l’impacte socioeconòmic
causat per la pandèmia ens brinda una oportunitat única per consolidar
alguns hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol context.
5. Gestió de casos. Cal aplicar el protocol vigent de Gestió de casos
covid-19 als centres educatius, quan es detecti un cas positiu o
simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu.
Amb absència de símptomes covid-19 o amb qualsevol altre quadre
infecciós (sense haver pres cap fàrmac)
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5. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

El curs començarà de manera presencial el dia 13 de setembre de 2021.
5.1 Alumnes
L’ensenyament serà presencial per a tot l'alumnat. En el cas de la incorporació
d’un nou alumne o alumna al centre, se l’assignarà a un grup estable existent.
L’agrupament de l’alumnat es farà en grups de convivència estable que
coincideixen amb els diferents nivells curriculars.

5.2. Grups de convivència estable

PERSONAL DE CADA GRUP ESTABLE
Docents que formen part

del grup estable

Professionals
d’Atenció
educativa

P2 (17
alumnes)
Cargols
P3 (25
alumnes)
Esquirols
P4 (24
alumnes)
Cabirols
P5 (21
alumnes)
Guineus

Aïda Puig
Mariona Domingo

1r Primària

Elga Coca

Neus Lluch2
Marta València

2n Primària

Cristina Vázquez de Castro

Marta València

3r Primària

Rosa Canals

Marta València

4t Primària

Jenni Zafra

Marta
València

Especialistes
Montserrat
Ramoneda

Montse Torres
Montserrat Ramoneda

Vicky Pallàs

Gisel·la Giralt1

Neus Lluch2

Judith Ribas
Núria Matas

Judit Sardà

Marta
Rodríguez

Judith Ribas
Núria Matas

Judith Ribas
Núria Matas
David Parras
Noé Reina3
Anna Sala
Judith Ribas
Núria Matas
David Parras
Noé Reina3
Anna Sala
Judith Ribas
Núria Matas
David Parras
Noé Reina3
Anna Sala
Laura Villanueva
Núria Matas
David Parras
Noé Reina3
Anna Sala
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5è Primària

Patrici Batalla

Marta València
Marta
Rodríguez

6è Primària

Àngel Manzano

Marta València

1r d’ESO

Núria Aregall
Héctor Martínez5

Dolors Llordella

2n d’ESO

Carme Tió
Jordi Prims

Dolors Llordella

3r d’ESO

Anna Maria Oliver
Xavi Peregrina4

Dolors
Llordella

4t d’ESO

Gemma Gramunt
Tània Ollé

Dolors Llordella

1

Substitució maternitat a càrrec de Maria Altadill

2

Substitució maternitat a càrrec de Raquel Briongos

3

Baixa mèdica a càrrec de Paula López

4

Substitució paternitat a càrrec de Laura Moya

5

Baixa mèdica a càrrec de Marta Flores

Laura Villanueva
Núria Matas
David Parras
Noé Reina3
Anna Sala
Laura Villanueva
Núria Matas
David Parras
Noé Reina3
Anna Sala
Xavi Peregrina4
Gemma Gramunt
David Parras
Alba Ortiz
Xavi Peregrina4
Gemma Gramunt
Alba Ortiz

Gemma Gramunt
Núria Matas
Alba Ortiz
Tània Ollé
Xavi Peregrina4
Gemma Gramunt
David Parras
Alba Ortiz
Núria Matas
Núria Aregall
Anna Mª Oliver
Carme Tió
Jordi Prims
Héctor Martínez5
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5.3. Espais

5.3.1. Espais docents per a grups estables
A més a més de l’espai de referència del grup de convivència estable, es
podran utilitzar les aules específiques: aula d’expressions, aula taller art, aula
d’anglès, taller de cuina, aula laboratori, gimnàs i espais comuns (vestíbuls) per
diferents grups estables, sempre i quan no coincideixin més d’un grup de
convivència al mateix temps en un espai. Per tant, l’organització horària del
centre, tindrà en compte l’adjudicació dels espais en una franja horària diferent
per a cada grup de convivència estable.

5.3.2. Espai de menjador
El servei de menjador escolar i les activitats posteriors fins a la represa de
l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar, s’organitzen en els espais
habilitats a tal efecte.
Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc probable a
través de les superfícies, les recomanacions principals al menjador
consisteixen en la ventilació, el rentat de mans i la disposició de l’alumnat per
grups de convivència estable.
Per fomentar l'autoregulació i l’autonomia, l’alumnat se servirà el seu menjar i
ho farà en un punt d’avituallament específic per al seu grup de convivència. A
les taules de cada grup de convivència estable hi haurà una panera i una gerra
d’aigua (els infants es podran servir autònomament). En el cas d’infantil se’ls
servirà l’aigua i el dinar per part del monitoratge. Quan els alumnes s’aixequin
de la taula (per servir-se el menjar, per recollir la taula…) han de mantenir la
distància sanitària de seguretat i han de fer ús de la mascareta. Donat que la
grandària de l’espai permet coincidir diversos grups estables, el responsable
garantirà que els integrants d’un mateix GCE de classe seguin junts en una o
més taules. Cal mantenir la separació entre les taules de grups de convivència
estables diferents.
El personal docent i el personal d’administració i serveis del centre
preferiblement dinarà en el menjador en un espai clarament diferenciat de
l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat d’1,5
metres entre els adults i amb l’alumnat. El professorat i el personal
d’administració i serveis han d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el
menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula menjant.
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Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure
però també es poden utilitzar espais interiors (en aquest cas cal garantir-ne la
ventilació). Si es fa ús del pati se seguiran les mateixes directrius (ús de
mascareta) que en l’horari del pati del matí.
Els monitors encarregats dels diferents grups estables faran ús en tot moment
de la mascareta i respectaran la distància sanitària de seguretat amb tots els
usuaris.
Pel que fa l’organització horària d’aquest servei i per tal de garantir aquestes
mesures, es realitzaran tres torns per l'alumnat per evitar la coincidència d’un
gran nombre d’infants en un mateix espai. Entre torn i torn cal fer la ventilació
del menjador i garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat. L’espai
dedicat al menjador es netejarà i desinfectarà novament en acabar tota
l’activitat lectiva i complementària diària.

5.3.3. Espai de gimnàs
Es recomana que l’educació física es faci a l’aire lliure -a l’espai del patisempre que sigui possible, evitant la franja horària de més exposició solar
durant els mesos de calor. Si fem ús del gimnàs, aquest estarà degudament
ventilat obrint totes les finestres. Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen
els grups estables no serà necessari l’ús de mascareta. L’espai del gimnàs pot
ser utilitzat per a altres activitats lectives.

5.3.4. Patis
El pati passa a ser un espai on es permet la interacció de diferents grups de
convivència estable, si es fa ús de la mascareta. Si només hi ha un grup
estable no cal que portin mascareta.
La sortida al pati ha de ser esglaonada i garantint el fluxos de circulació. Abans
i després de l’activitat d’esbarjo els nens i nenes de cada GCE es rentaran les
mans amb gel hidroalcohòlic o sabó. Per tant: els infants s’hauran de rentar les
mans abans de sortir al pati, després d’esmorzar i al pujar de nou a les aules.
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5.3.5 Espais de reunió i treball per al personal
En els espais de reunió i treball per al personal s’han d’establir les mesures
necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat d’1,5 metres, i és
obligatori l’ús de la mascareta. S’ha de prestar atenció a la ventilació correcta
de l’espai.

EQUIPS DE TREBALL

FORMAT

TEMPORITZACIÓ

Equip directiu

Presencial

2 o 3 sessions/set

Consell rector

Presencial

1 sessió/mensual

Consell Escolar

Telemàtic

segons calendari

Claustre

Presencial

segons calendari

Equips docents

Presencial

1 sessió/setmanal

Seminaris de treball

Presencials o telemàtics

Setmanal

5.4. Fluxos de circulació
5.4.1. Entrades i sortides
Proposta d’horaris i d’accessos per les entrades i sortides
L’horari marc del centre, de forma general, és l’establert per normativa i aprovat per
Consell Escolar.
Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia determinen la necessitat
d’incorporar alguns ajustaments.

Curs

Accés

Hora entrada-sortida

Cargols P2

Carretera

9:00 – 13:00
15:00 - 17:00

Esquirols P3

Carretera

8:50 – 12:50
14:50 – 16:50

Cabirols P4

Carrer Sant Miquel

9:00 – 13:00
15:00 – 17:00

Guineus P5

Carrer Sant Miquel

8:50 – 12:50
14:50 – 16:50

Primer de Primària

Carrer Sant Miquel 7
Parc de Cal Vives

9:05-13:05
15:05-17:05
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Segon de Primària

Carrer Sant Miquel 7
Parc de Cal Vives

9:05-13:05
15:05-17:05

Tercer de Primària

Carrer Sant Miquel 7
Parc de Cal Vives

8:55 - 12:55
14:55 -16:55

Quart de Primària

Carrer Sant Miquel 7
Parc de Cal Vives

8:55 - 12:55
14:55 -16:55

Cinquè de Primària

Carrer Sant Miquel 7
Parc de Cal Vives

8:45-12:45
14:45-16:45

Sisè de Primària

Carrer Sant Miquel 7
Parc de Cal Vives

8:45-12:45
14:45-16:45

1r ESO

Carrer de Baix 24

8:15 - 13:45
15:15 - 17

2n ESO

Carrer de Baix 22

8:15 - 13:45
15:15 - 17

3r ESO

Carrer de Baix 24

8:00 - 13:30
15:00 - 16:45

4t ESO

Carrer de Baix 22

8:00 - 13:30
15:00 - 16:45

5.4.2. Circulació dins del centre
En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més d’un
grup estable. Quan coincideixin més d’un grup de convivència estable caldrà
mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres. Quan circulin pels passadisos
de l’escola els infants hauran de portar també la mascareta . Finalment,
s’hauran de rentar les mans amb gel 6 hidroalcohòlic o aigua i sabó cada
vegada que entrin o surtin l’aula.

5.5. Altres activitats
5.5.1. Acollida de matí i de tarda
S’habilitarà un espai ben ventilat que permeti mantenir la distància
interpersonal d’1,5 metres. Abans d’entrar al centre cal rentar-se les mans amb
gel hidroalcohòlic i un cop dins cal mantenir la distància de seguretat d’1,5
metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. Quan finalitzi
el període d’acollida, cal acompanyar els i les alumnes a la seva aula de
referència, i tant els responsables com els infants a partir de primer de primària
han de portar les mascaretes posades.
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5.5.2. Familiarització de P2 i P3
Classe de P2 CARGOLS - 9 i 10 de setembre.
Els infants podran venir acompanyats d’un adult.
Cada dia es faran 3 grups repartits en franges horàries d’1 hora.
Horaris: 9 a 10

10:30 a 11:30

12:00 a 13:00

Classe de P3 ESQUIROLS - 9 i 10 de setembre.
Els infants podran venir acompanyats d’un adult. Cada dia es faran 2 grups
repartits en franges horàries d’1 hora.
Cada dia es faran tres grups repartits en franges horàries d’1 hora.
Horaris: 9:30 a 10:30 11:00 a 12:00
A partir del dia 13 de setembre, els nens i nenes nous vindran en horari de matí
i es flexibilitzarà l’horari.

5.5.3. Sortides i colònies
Es realitzaran les activitats previstes en la programació general anual del curs
21-22, pel que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui, ateses
les mesures de prevenció i seguretat sanitàries, d’acord amb el pla sectorial
vigent.
Sobre el transport en autocar quan fem ús del mateix en sortides i colònies,
caldrà:
● Durant els trajectes en autocar cal garantir la ventilació i la resta de mesures
de seguretat.
● L’ús de mascareta és obligatori a partir de 6 anys i recomanable en infants a
partir de 3 anys, exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta està
contraindicada.
● No es pot menjar ni beure durant el trajecte.
● S’ha de facilitar el rentat de mans previ i posterior a l’ús del transport amb
solució hidroalcohòlica.
● Es pot utilitzar la totalitat dels seients i, quan el nivell d’ocupació ho permeti,
s’ha de procurar la màxima separació entre els usuaris. Cal distribuir els infants
12
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per grups de convivència estable i, si és possible, deixar un espai de separació
entre els diferents grups.

6. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN SITUACIÓ DE CONFINAMENT

En aquest marc, no sabem si hi haurà o no nous confinaments, ni les
condicions d’aquests, però el que fem com a Equip Pedagògic és reflexionar a
fons sobre el que hem viscut durant el tercer trimestre i detectar els aspectes a
millorar.
El que ja intuïm és que l’educació emocional en serà un (Hem d’educar en la
incertesa externa i en la fortalesa interior.*) Per poder-ho treballar amb els
infants cal que cadascú dels adults també ho haguem pogut reforçar.
També cal aturar-nos en destriar quins són els aprenentatges essencials i com,
de manera vivencial i cooperativa a l’escola, també en el període de
confinament hi són presents, mantenint en la mesura del possible el projecte
educatiu de l’escola.
El paper de les eines telemàtiques també l’hem de contemplar, ja sigui adaptant
propostes que faríem a l’escola a l’entorn virtual, amb tot el sentit pedagògic,
com incorporant-lo com un entorn d’aprenentatge més a l’escola “presencial”.
Serà important vetllar perquè a cada família es puguin resoldre possibles
problemes d’espai, de disposar d’ordinador, de dedicació i acompanyament per
part de les famílies als seus fills…
Possiblement ja no parlarem de l’escola presencial i de l’escola virtual com
dues de diferents, sinó que seran dos espais que es retroalimentaran en aquest
procés d’aprenentatge, però en els que tot serà escola. Aquest serà un dels
reptes.
(extret del document Orientacions per a un escenari de possibles confinaments
recurrents a escoles i instituts, de Boris Mir).
● Determinar els canals de comunicació amb claustre, alumnat i famílies
Com contactar amb el mestre de referència? Quins espais de
coordinació tenim les mestres? Com es comuniquen les decisions?...
Cal millorar els canals de comunicació del primer confinament i
visualitzar-los.
Valorem que tots els que hem cregut oportuns els hem tingut oberts.
Això ha aportat molta proximitat i confiança amb les famílies. Tot i així,
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en alguns casos, no hem sabut fins l’entrevista final de les dificultats o
problemes que han tingut amb els fills… Contactarem amb la plataforma
Alèxia perquè ens expliquin les prestacions del paquet de famílies, amb
l’objectiu de fer arribar d’una manera més directa les informacions.

● Clarificar les responsabilitats de l’equip directiu, els mestres, els
infants, les famílies. Serviria, també, per establir-ne els límits. Oferir
orientacions pràctiques per a assistir l'aprenentatge a casa és necessari,
però ha de quedar clar que el rol de les famílies és donar suport a
l’aprenentatge dels fills i filles i, en cap cas, fer de “mestres a casa”.
Clarificar aquests espais de responsabilitat compartida és una molt bona
acció preventiva.
En cas d’un nou confinament, veiem necessari elaborar un document on
ho explicitem per tal que les famílies es puguin sentir més guiades i
segures.
Per preparar un nou aprenentatge a distància hauríem de tenir en compte els
següents criteris:
● Fer visibles els aprenentatges realitzats durant el primer confinament
Hem après molt del primer confinament, tot i que aquest aprenentatge
no era el que hauríem après a les escoles en un trimestre normal.
Reforcem el que hem après sobre l’aprenentatge a distància, fem-ho
visible, reflexionem-hi. No en clau de passar comptes, sinó de valorar el
que no estava previst, però que hem après.
Pensem en aprenentatges de vida que s’han fet: aprendre a esperar,
descobrir que t’agrada una cosa que ja feies, adonar-se dels talents,
valorar l’avorriment com a generador, fer coses amb les mans que
ajuden a entrar en un altre estat (pintar, tocar instruments…), llegir,
temps amb la família, “retrobament” amb els germans, aprendre a
explicar què senten i els passa, temps per pensar què vull fer, visió
global i compromís amb el món...

● L’escola a distància és asincronia, no telepresència. “Cal lligar la
presencialitat i la virtualitat entre elles, de manera que, quan convingui,
les dues flueixin amb absoluta naturalitat.”
Davant un nou confinament, hem de preveure dues fases: la fase de
contingència i la fase d’estabilització de la nova situació.

14

PLA D’ORGANITZACIÓ 2021-2022

La primera fase del confinament és la que resol la urgència del moment i està
destinada a garantir elements crítics per al benestar de les persones i a crear
condicions per a l’aprenentatge a distància.
1. Comprovar el funcionament dels canals de comunicació
2. Garantir les condicions per a desenvolupar aprenentatge a distància
3. Assegurar la cura i el treball professional dels docents
4. Organitzar el seguiment de les NEE i de la vulnerabilitat social
A partir del setembre, si es dóna una situació de confinament, caldrà donar
resposta des del primer moment, tenint previst la manera d’actuar.
El repte principal a afrontar en situació de confinament és el bon funcionament
de l’aprenentatge a distància, és a dir, mantenir la funció educativa i social de
l’escola en aquest escenari. Per això seguirem vetllant per una gestió i presa de
decisions integrada, amb l’esforç de coordinació que demana.
També requerirà adaptar la metodologia i centrar-nos en allò que és essencial.
Considerar l’autorregulació i l’autonomia com a objectius d’aprenentatge.
La motivació, l'esforç amb sentit o l'autonomia no poden ser requisits previs per
iniciar una activitat d’aprenentatge, sinó que són part dels objectius mateixos
d'aquesta activitat. Incorporar les rutines domèstiques i familiars a les propostes
educatives, per exemple, és una bona estratègia.
Intentarem partir sempre que sigui possible del coneixement previ rellevant.
Aprofundir, revisitar i assegurar els aprenentatges fets és una bona estratègia
en un entorn en el qual és difícil introduir nous coneixements. Utilitzar els
coneixements previs consolida els aprenentatges fets i és la palanca òptima per
als nous. Donar valor als aprenentatges ja fets també afavoreix l’autoconfiança
i l’autonomia.
Farem un seguiment amb cura i oferirem feedback personalitzat en les tasques
realitzades, sense entrar en qualificacions; sabem que estimula l’aprenentatge.
El manteniment de l’esforç per aprendre a distància és un repte difícil. La
comunicació freqüent, i el manteniment d’una bona relació pedagògica i tutorial
són la base del bon seguiment.
També caldrà adaptar l’organització de l’aprenentatge, que no és una simple
rèplica de l’aprenentatge presencial, unificant l’activitat i les propostes que
oferim i fent una acció coordinada i seguiment de tasques.
Oferir propostes amb diferents graus de complexitat, temps i autonomia, a partir
d’una versió simple i global per anar-se fent més complexa, permetent diferents
graus de complexitat, aprofundiment, temps, autonomia…
15

PLA D’ORGANITZACIÓ 2021-2022

A l’educació infantil:
Les propostes a l’etapa d’educació infantil seguiran l’estructura de les que ja
hem fet durant el primer confinament. Tindran tres moments al llarg de la
setmana, el dilluns rebran les propostes setmanals, aquestes els arribaran a
través de vídeos. El dimecres serà l’espai de trobada virtual a la rotllana i
finalment el divendres serà el dia del conte, explicat per l’equip de mestres. Les
propostes intentaran ser obertes, que es puguin fer amb el màxim d’autonomia
tenint en compte l’edat dels infants. Estaran vinculades amb la vida a l’escola,
els projectes que duem a terme i es tindran en compte que responguin als
diferents llenguatges.
Des de l’escola es tindran en compte els aprenentatges fets en aquest primer
confinament i recollirem les vivències d’aquest temps. Treballarem aspectes
necessaris en el cas que hi hagi nous confinaments com ús de les tecnologies
(drive, meet…), també està previst elaborar materials perquè els infants els
puguin fer a casa.
Per poder atendre als infants i les seves famílies cada grup estarà acompanyat
per la seva tutora i una mestra especialista. D’aquesta manera es podrà fer un
acompanyament més profund. Amb els infants es faran les rotllanes virtuals i
també trobades individuals per anar mantenint el vincle. la durada i organització
de les rotllanes variarà en funció de l’edat dels infants.
Per l’acompanyament a les famílies, igual que s’ha fet en el primer
confinament, tindrem un espai per les trobades familiars a través del “meet”.
Mantindrem també el contacte a través del correu electrònic i trucades
telefòniques.
A l’educació primària:
En el cas dels infants de 6-7 anys, les propostes de les mestres intentarem
que arribin en vídeo o en àudio, que farà sentir més proximitat i autonomia a
l’hora de saber les propostes, sense necessitat que un adult li hagi de llegir.
Caldrà combinar les rotllanes virtuals, els “meet” en petit grup o individuals i el
treball autònom per a crear una seqüència coherent i engrescadora. Les
propostes passarem a anomenar-les compromisos, atenent a la responsabilitat
de dur-les a terme, ara ja no voluntàriament.
Les connexions passarien a ser com a mínim dos cops al dia, a les 9 i a les 3, a
part de treball amb petits grups en els altres moments del dia quan calgui.
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D’aquesta manera ajudarem a estructurar el dia, marcant tasques a fer i
revisant com es fan, intentant no relaxar gaire l’horari.
Per donar suport a l’aprenentatge a distància intentarem reforçar la funció de
seguiment tutorial, prioritzar el rol de mestres en detriment del rol d’especialista.
Així que el seguiment personalitzat converteix tots els mestres en tutors
personals d’un petit grup d’alumnes. Aniria bé que els primers dies de
setembre, cada grup tinguem dos mestres per anar establint vincles en cas de
confinament. D’aquesta manera, el seguiment a distància anirà a cura de les
dues mestres i podrà ser més personalitzat.
Un altre aspecte important a l’inici de curs serà acompanyar la dimensió digital
del nou entorn d’aprenentatge. Amb els infants caldrà revisar, mantenir i
ampliar els coneixements en les eines digitals. Serà bo crear situacions en què
calgui emprar-les, per continuar ampliant destreses des de la necessitat d’ús.
A l’educació secundària:
Les propostes a l’etapa d’educació secundària seguiran l’estructura de les que
ja hem fet durant el primer confinament. Tindran tres connexions, via Meet,
diàries d’1h i 30 minuts. Aquestes trobades són obligatòries i en cas de que
algun alumne no es connecti s’informarà al seu tutor personal i se’n farà un
seguiment.
Comencem la setmana amb tutories de grup sencer o grups reduïts segons
convingui. Les trobades serviran per explicar les propostes i per revisar les
tasques que s’aniran proposant. Continuarem amb la vida de l’aula que
s’estava fent presencialment; grups partits, laboratoris i projectes.
Tots els grups, tant presencial com telemàticament, tindran un dia a la setmana,
l’assessorament en l’aprenentatge d’entorns virtuals (PLE) que els ajudarà a
garantir l’èxit en les connexions així com en la seva pròpia organització de les
tasques. Són unes tècniques d’estudi aplicades a la gestió digital.
Enviarem les tasques via Moodle i farem una revisió descriptiva. Sempre que
es cregui convenient es farà una tutoria personal amb els alumnes, tal i com es
fa a l’Escola.
Continuarem mantenint els vincles amb tota la comunitat educativa. Serà
necessari reforçar el vincle i la cura entre tota la comunitat durant el
confinament: informacions periòdiques, trobades, prestació de suport,
consells...
Ser sensible a les diferents situacions i ajudar-se entre tots afavoreix la
col·laboració.
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7. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS COVID -19
Des de l’Escola se seguiran les recomanacions incloses en el document:
Gestió de casos Covid-19 en centres educatius en data 3 de setembre de
2021.
Aquest document està en revisió constant i, per tant, es modificarà si la
situació epidemiològica així ho requereix.. Aquest document s’ha elaborat amb
l’assessorament de la Societat Catalana de Pediatria.
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-es
cola/documentacio/escoles/20210906-gestio-casos-covid-centres-2021-2022.p
df
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