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1.

Objectiu

Establir les mesures que garanteixin la protecció de la salut i la seguretat de la comunitat
educativa, la correcta gestió de la pandèmia i el dret a una educació de qualitat, en el context
de represa de l’activitat quotidiana de l’escola per al curs 2020-2021.

2.

Documents de referència





3.

Instruccions per al curs 2020-2021 de la Secretaria de Polítiques Educatives (30.06.2020)
Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la
pandèmia per COVID-19 (03.07.2020)
Pla de contingència i reincorporació progressiva del Departament d’Educació en el marc
de l’etapa de represa (08.07.2020)
Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius
per al curs 2020-2021 (09.07.2020)

Principals mesures per garantir les condicions sanitàries de seguretat

Totes les mesures d’aquest pla estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la
traçabilitat de casos i contactes.
L’alumnat amb malalties cròniques subjacents haurà d’avaluar amb el seu equip mèdic el grau
de risc que li pot suposar venir al centre. En cas que hi pugui assistir, haurà d’extremar les
mesures de precaució.
Es demanarà que totes les persones treballadores del centre que presentin condicions
considerades de risc o estiguin embarassades es posin en contacte amb el Servei de
Prevenció de Riscos Laborals de titularitat del centre.
Cada alumna/e mantindrà una distància mínima de 1,5 metres amb la resta de l’alumnat del
seu grup. Si això no és possible, caldrà utilitzar mascareta. La disposició del mobiliari a l’aula
tindrà en compte aquesta distància.
S’establiran mesures per garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres en els
espais de reunió i treball per al personal. En cas que això no sigui possible, l’ús de mascareta
serà obligatori.
Es garantirà que el personal docent i no docent del centre hagi rebut equips de protecció
(mascaretes higièniques amb compliment de la norma UNE i pantalla de protecció a
consergeria, al despatx de direcció i a l’aula per al professorat).
S’evitarà que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris,
especialment per part del personal de centre.
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L’alumnat o professorat que presenti simptomatologia o hagi tingut contacte estret amb alguna
persona que n’hagi presentat durant els darrers 14 dies no podrà participar en les classes
presencials.
Depenent del nombre d’alumnes matriculats, caldrà decidir si es necessitaran espais fora del
centre per a les classes i, en cas afirmatiu, quins seran els més adients per ser utilitzats. En
aquest sentit, es contactarà amb la Inspecció i els SSTT a Girona els quals juntament amb
l’Ajuntament de Banyoles acordaran el Pla de cobertura d’espais que definirà els que puguin
estar disponibles i les condicions de la seva cessió temporal.
4.

Organització pedagògica i de grups d’alumnes, professors i espais

L’activitat docent serà presencial sempre que sigui possible. De manera excepcional, es
plantejaran models híbrids d’aprenentatge si la situació sanitària ho requereix.
Tots els grups tindran només una persona docent impartint la classe.
El nombre màxim d’alumnes dins l’aula dependrà de la situació sanitària de la pandèmia i se
seguirà la normativa existent en cada moment del curs.
L’organització variarà segons els tres contextos que es podrien donar:
1) Situació de normalitat: permetria dur a terme tota l’activitat docent de manera presencial
amb un màxim de 30 alumnes a l’aula.
2) Situació de risc: caldria mantenir la distància de seguretat i/o portar mascareta.
En aquest context, s’aplicaria una modalitat híbrida del curs en alguns grups. Els grups
afectats serien aquells que desenvolupessin l’activitat docent en espais que no fossin
suficientment amplis per garantir la distància mínima entre les persones que formessin el
grup.
La docència en la modalitat híbrida seria de dos tipus i s’organitzaria en dos blocs: un dia
de classe presencial a la setmana per a la meitat del grup (50% del temps de docència
presencial, p. ex.: es repetiria la mateixa classe el dilluns i el dimecres) i un dia de treball
proposat pel professorat per a fer de manera autònoma o en col·laboració amb altres
alumnes, i que seria telemàtic i asincrònic. Les activitats d’avaluació es farien de
manera presencial.
Donat el tamany de les aules de l’escola i seguint les recomanacions de distanciament
del PROCICAT, podrien assistir a classe de manera simultània un màxim d’11 alumnes.
Per tant, aquesta situació comportaria tenir un grup màxim de 22 alumnes matriculats.
Els grups de més de 22 alumnes haurien d’assistir a classe en espais externs a l’escola
(queda pendent saber de quins altres espais es podria disposar i de la seva capacitat), o
bé tant alumnat com professor/a haurien de portar mascareta durant tota la sessió.
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3)
Situació de confinament: no es podria assistir a classe. Aquest confinament
podria ser parcial, és a dir, afectar només a alguns grups, o total, en cas de tancament
del centre. La docència i l’avaluació i tutories passarien a ser virtuals per als grups
afectats.
L’alumnat no canviarà d’aula ni s’organitzaran activitats d’interacció amb altres grups, si no es
donen les condicions adients de seguretat marcades pel Departament de Salut.
Es potenciarà la utilització de les TIC i es minimitzarà l’ús de paper sempre que sigui possible.
A principi del curs es comprovarà que l’alumnat disposa de connectivitat i es fomentarà tant la
seva competència digital com la seva autonomia d’aprenentatge. L’objectiu serà assegurar que
tot l’alumnat sigui capaç d’adaptar-se ràpidament a un modalitat híbrida en cas que la situació
sanitària ho requereixi.
Pel que fa a les activitats extraescolars i complementàries, s’estudiarà si és convenient dur-les
a terme i se’n faran les adaptacions que calguin, ateses les mesures de prevenció i seguretat
sanitària. Algunes d’aquestes activitats es podrien fer de manera telemàtica.

5.

Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides

Els horaris d’entrada i sortida del centre es faran per grups i de manera esglaonada en intervals
de 5 minuts, tant a l’escola com en els altres possibles espais que s’hagin de necessitar
(Escola La Draga, etc).
S’utilitzaran les dues portes d’accés al centre tant per entrada com per sortida, tenint en compte
que l’espai temporal entre les dues franges horàries de docència, és a dir, quan es produeix el
canvi de grups, és igual o superior als 30 minuts i que cadascuna d’aquestes dues portes
condueixen a aules diferents.
En entrar a l’escola, l’alumnat haurà de mantenir la distància sanitària interpersonal de 1,5
metres i portar la mascareta posada fins que accedeixi a la seva aula.
Abans d’entrar a l’aula, serà necessari rentar-se les mans o bé fer ús de la solució
hidroalcohòlica que es trobarà a l’entrada de l’escola. També s’haurà de fer en sortir de l’aula i
de l’escola.

6.

Comunicació amb la comunitat educativa
unipersonals i col·lectius de coordinació i govern

i

reunions

dels

òrgans

Es prioritzarà que les reunions es duguin a terme telemàticament quan siguin reunions amb un
nombre elevat de persones.
En cas que es vulguin fer de manera presencial, s’assegurarà que la distància interpersonal
sigui d’1,5 metres i l’ús de mascareta.
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7.

Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de Covid-19

El primer dia de classe, l’alumnat haurà de signar un document de declaració responsable. A
partir d’aquell moment, cada dia haurà de confirmar la seva absència de símptomes en la
mateixa graella d’assistència.
En cas que un/a alumne/a presenti símptomes de la Covid-19 en el centre, s’actuarà de la
següent manera:
a) es portarà l’alumne/a a un espai aïllat d’ús individual
b) se li col·locarà una mascareta quirúrgica, que també haurà de portar la persona que
l’acompanyi en aquells moments
c) es contactarà un familiar de l’alumnat menor d’edat perquè vingui a buscar l’alumne/a, si
és necessari
d) la persona haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i
decidir les actuacions necessàries
Si els símptomes són de gravetat, caldrà trucar al 061.
En qualsevol cas, el centre contactarà amb els Serveis Territorials d’Educació a Girona per
informar de la situació i, a través d’ells, amb el servei de salut pública i l’Ajuntament de
Banyoles.
Si es confirmés un cas positiu, Salut Pública s’encarregarà de la identificació, aïllament i
seguiment dels contactes estrets, així com de les mesures a prendre en el centre

8.

Pla de ventilació, neteja i desinfecció

Seguint les recomanacions del Departament de Salut, i per complir amb les mesures
higièniques per prevenir el contagi de la Covid-19, en el canvi de grup entre la primera franja
horària i la segona es durà a terme la neteja, desinfecció i ventilació pertinents, a banda de la
neteja diària habitual del centre.
Es posarà especial atenció a les superfícies de contacte freqüent (manetes, lavabos,
interruptors, zones de pas, taulell de recepció, cadires, etc)
Es demanarà que l’alumnat col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats
abans i després d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions.
Es ventilaran les aules i els diferents espais de l’escola abans i després de cada franja horària
de classe durant un mínim de 10 minuts. Donat que les sessions de classe són de més de dues
hores, també es ventilaran les aules cap a la meitat de la sessió. Si és possible, es deixaran les
finestres obertes durant les classes.
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Pel que fa a la gestió de residus, els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat
de mans o per a la higiene respiratòria es llençaran en bosses dins de contenidors amb tapa i
pedal.
El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són
considerats com a fracció resta i, per tant, s’hauran de llençar a un altre contenidor.

9.

Vigència del pla

Totes les mesures proposades en aquest pla seran vigents al llarg del curs escolar 2020-2021
en coherència amb la realitat dels centres educatius de l’entorn en què es troba l’escola i
permetran l’adaptació en relació als canvis en el context epidemiològic.

10.

Difusió del pla

Aquest Pla d’organització de centre es posa a disposició de la Inspecció d’Educació dels SSTT
a Girona i està publicat al web del centre. Es tracta d’un pla provisional que serà substituït per
un pla definitiu que serà aprovat pel Consell escolar de l’EOI de Banyoles.

11.

Seguiment del pla

L’equip directiu de l’EOI de Banyoles en les seves reunions setmanals s’encarregarà de
l’avaluació i el seguiment d’aquest pla.

Banyoles, 15 de juliol de 2020

