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0. INTRODUCCIÓ 
Aquest Pla de Contingència s’ha realitzat tenint en compte les normes que la Conselleria              
d’Educació ha marcat per al proper curs davant de la situació provocada per la COVID-19. El                
document en cap cas respon al model educatiu del nostre centre, sinó que segueix les               
pautes i mesures que les autoritats educatives i sanitàries han dictaminat. La comunitat             
educativa aprova aquest Pla per necessitat, per la situació d’urgència sanitària excepcional            
que estam vivint, però volem deixar constància que creiem en un altre tipus d’escola, on les                
relacions, el fet de compartir, l’intercanvi entre uns i altres i el contacte són fonamentals. 
 
Així, allò que s’ha fet ha estat adaptar a la nostra escola la Resolució conjunta del conseller                 
d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020                  
per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i             
d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per               
als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al               
curs 2020-2021. (Enllaç al document) 
 
El Pla té en compte tant les infraestructures com els recursos que disposa l’escola i que                
s’han hagut d’acondicionar. A més, tot allò que s’ha considerat necessari per poder fer front               
al proper curs en condicions, s’ha traslladat tant a la Conselleria com a l’Ajuntament com, per                
exemple, disposar de més espais i d’una bona neteja i desinfecció del centre. La prioritat és                
la salut dels infants i que puguin venir a l'escola de forma segura. 
 
Per últim, bona part de les mesures que es plantegen en el document s’han contrastat amb                
Inspecció educativa perquè es prestaven a interpretacions diferents. Les resolucions que la            
Conselleria ha adoptat s’han incorporat al text. 
 
Tot i això, el pla de contingència queda obert a les revisions i modificacions necessàries que                
consideri la nostra comunitat educativa i s’haurà d’adequar a l’evolució de la pandèmia             
atenent, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius de les autoritats corresponents. 
 

1. ESCENARIS 
Atesa la situació generada per la COVID-19 i la incertesa sobre la possible evolució de la 
pandèmia, es preveuen tres possibles escenaris: 

● Escenari A (supòsit normalitat): En aquest escenari les classes són presencials per 
a tot l'alumnat, i s'han de prendre les mesures de prevenció, contenció i higiene que 
es determinen en aquest protocol. El curs s'ha de dur a terme amb les ràtios 
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legalment establertes i amb els protocols específics de seguretat. És l'escenari que en 
aquest moment es planteja per a l'inici de curs. 

● Escenari B (pla de reducció de ràtios): Amb mesures més restrictives pel que fa a 
la distància recomanada per les autoritats sanitàries, que suposaran diferents 
maneres d'atendre l'alumnat tals com separació de grups i limitació de ràtios que 
poden donar lloc a una redistribució dels alumnes i els espais. En aquest escenari es 
contempla la presencialitat completa en les etapes d'educació infantil i educació 
primària. 

● Escenari C (confinament): En aquest escenari es planteja la suspensió de les 
activitats lectives presencials i, per això, l'ensenyament s'haurà de dur a terme a 
distància. 

El pas d'un escenari a un altre vendrà determinat per l'evolució de la pandèmia, d'acord amb                
el que estableixin les autoritats sanitàries en cada moment. 
 

2. AGRUPAMENT DE L’ALUMNAT  
ESCENARI A: 
L’alumnat s’agruparà en grups estables de convivència (25 infants i el seu tutor/a) i s’evitarà               
el contacte físic entre alumnat de diferents grups. 
Quan a una aula hi hagi d’intervenir un altre mestre que no sigui part del grup de convivència                  
(suport o especialista) haurà d’utilitzar la mascareta en tot moment, fer la higiene de mans i                
mantenir un distanciament físic d’un metre i mig amb l’alumnat i el tutor/a. 
En el cas que algun nivell superi els 25 alumnes per aula (ràtio legal), aquest s’haurà de                 
reagrupar formant un quart grup. Els nivells amb ràtio elevada que hi hagi abans de               
començar el curs es reagruparan seguint els criteris pedagògics establerts en el nostre             
ROF. Aquesta mesura serà prioritària en els nivells fins a 4t de primària.  
 
ESCENARI B: 
Per tal de fer els reagrupaments per motius de ràtios elevades (posteriors a l’inici de curs) o                 
en cas de passar a l’escenari B es farà per sorteig en el consell escolar convocat el                 
24/07/2020 per aprovar aquest pla de contingència.  
 
Procediment: es sorteja una lletra per a cada nivell (perquè no afecti la mateixa família que                
té més d’un infant al centre) i s’agafaran 6-8 alumnes de cada grup segons l’ordre alfabètic a                 
partir de la lletra que ha sortit. Un cop fets els nous grups l’equip docent podrà proposar                 
algun canvi per atendre a les necessitats individuals de l’alumnat amb NESE i equilibrar els               
grups per a l’atenció d’aquest alumnat. L’alumnat NESE amb NEE quedarà sempre al seu              
grup amb el tutor de referència (seran exclosos del sorteig).  
En cas que surtin bessons en el sorteig es seguirà el mateix criteri, quedant els dos alumnes                 
al mateix grup (criteri que s’ha seguit ja amb la formació dels nous grups de tres anys). 
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El fet que es faci per sorteig facilitarà la tornada als grups inicials en cas que es produeixi                  
alguna baixa d’alumnat o es retorni a la normalitat. 
Un/a especialista es farà càrrec del nou grup i en serà el/la tutor/a. 
La resta d’especialistes, equip de suport i tutors/es del cicle assumiran les hores de la               
matèria que es deixarà d’impartir, sempre que sigui possible, i comptant amb            
l’assessorament dels mestres de l’especialitat. 
 
Resultat del sorteig de la lletra per la formació de nous grups en cas de necessitat, realitzat                 
al consell escolar de dia 24 de juliol en el qual s’aprova aquest pla de contingència: 
 

E. INF. LLETRA  1r CICLE LLETRA  2n CICLE LLETRA 

3 ANYS H  1r PRIMÀRIA H  4t PRIMÀRIA V 

4 ANYS V  2n PRIMÀRIA F  5è PRIMÀRIA U 

5 ANYS R  3r PRIMÀRIA Q  6è PRIMÀRIA C 

 
 
ESCENARI C:  
El tutor de l’escenari A tutoritzarà el grup en el confinament, amb el suport i ajuda de tots els                   
especialistes i mestres de suport del grup. 

2.1. Educació infantil 
 

CURS ESCENARI A ESCENARI B 

3 ANYS  Ràtio legalment establerta  
25 per aula 

Limitació ràtio segons 
instruccions 

4 ANYS Ràtio legalment establerta  
25 per aula 

Limitació ràtio segons 
instruccions 

5 ANYS Ràtio legalment establerta  
22 per aula 

Limitació ràtio segons 
instruccions 

 

2.2. Educació Primària  

2.2.1. Primer cicle  
 

CURS ESCENARI A * ESCENARI B 

1r PRIMÀRIA Ràtio legalment establerta  Limitació ràtio segons 
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25 per aula. instruccions. 

2n PRIMÀRIA Ràtio legalment establerta  
25 per aula. 

Limitació ràtio segons 
instruccions. 

3r PRIMÀRIA Ràtio legalment establerta  
25 per aula. 

Limitació ràtio segons 
instruccions. 

 

2.2.2. Segon cicle  
 

CURS ESCENARI A ESCENARI B 

4t PRIMÀRIA  Ràtio legalment establerta  
25 per aula.  

Limitació ràtio segons 
instruccions. 

5è PRIMÀRIA Ràtio legalment establerta  
25 per aula. 

Limitació ràtio segons 
instruccions. 

6è PRIMÀRIA Ratio legalment establerta  
25 per aula. 

Limitació ràtio segons 
instruccions. 

 
* En el cas que algun nivell superi els 25 alumnes per aula (ràtio legal), aquest s’haurà de                  
reagrupar formant un quart grup ja a l’escenari A. Aquesta mesura serà prioritària en els               
nivells fins a 4t de primària i es realitzarà seguint els criteris pedagògics establerts en el                
nostre ROF. 

3. REORGANITZACIÓ DE LES AULES I ESPAIS 
COMUNS  
 
L’alumnat es distribuirà formant grups estables de convivència i sempre ocuparà la mateixa             
aula/espai. S’evitaran al màxim els desplaçaments d’alumnat dins el centre, per tant, seran             
els/les mestres especialistes o de suport els/les que es desplaçaran a l’aula del grup. En el                
cas d’educació física serà el grup el que es desplaci a la zona exterior assignada per a                 
realitzar l’activitat, sempre acompanyats del tutor/a. 
En cas d’escenari B s’han previst els espais que s’utilitzaran per a la formació de nous grups                 
per reducció de ràtio. En la distribució d'aquests espais es tendran en compte les necessitats               
individuals d’alguns alumnes NEE, per tal que ocupin l’espai més adient per respondre a              
aquestes necessitats (és el cas d’alumnes amb hipoacusia que s’ha de respectar l’espai on              
hi hagi menys renou ambiental). 
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3.1. Educació infantil  
 

CURS ESCENARI A ESCENARI B 

3 ANYS  AULA  11 
AULA 12 
AULA 13 

AULA 11 
AULA 12 
AULA 13 
AULA 14 

4 ANYS AULA  16 
AULA  17 
AULA  18 

AULA  16 
AULA  17 
AULA  18 
AULA  15 

5 ANYS AULA  14 
AULA  15 
AULA  24 

AULA  PSICO 
SALA DE MESTRES 
BIBLIOTECA 
CA NA FOSCA 

 
Espais comuns:  
 

● AULA DE PSICO: 
ESCENARI A: 
S’utilitzarà aquest espai per fer el desdoblament del mateix grup de convivència,            
12-13 infants. Aniran acompanyats de la mestra +1 assignada al seu nivell. Durant el              
mateix dia utilitzarà l’espai un únic grup de convivència. En finalitzar el dia el personal               
de neteja, netejarà i desinfectarà l’aula. Cada grup de convivència utilitzarà aquest            
espai de forma quinzenal.  
ESCENARI B: 
Aquesta aula passarà a ser una aula de 5 anys.  

 
● ESPAI CA NA FOSCA - FORA VILA 

ESCENARI A: 
S’utilitzarà aquest espai en grups reduïts d’alumnes de 8-9 infants del mateix grup de              
convivència. Aniran acompanyats de la mestra +1 assignada al seu nivell. Durant el             
mateix dia utilitzarà l’espai un únic grup de convivència. En finalitzar el dia es              
desinfectarà el material i/o aula. De forma rotativa hi aniran passant tots els grups de               
convivència. En finalitzar el dia el personal de neteja, netejarà i desinfectarà l’aula. 
ESCENARI B: 
Ca na fosca es convertirà en una aula per reduir ràtio del grup de 5 anys que vagi a la                    
biblioteca, ja que la biblioteca és petita per acollir un grup de 22 infants. 
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● AULES GRUP-CLASSE: les aules d’educació infantil des de fa dos cursos estan            
organitzades totes per espai-ambient, essent cada aula un ambient amb el seu            
corresponent mobiliari i material. En aquests moments no es pot dur a terme la              
metodologia per ambients, però per a que cada grup de convivència pugui passar i              
gaudir de tots els ambients s’organitzarà un torn rotatiu per setmanes, de manera que              
cada grup de convivència passarà a ocupar una altra aula amb la seva tutora durant               
el temps establert. Prèviament s’haurà netejat i desinfectat tot el material de cada aula              
que canvia de grup. Per tal de facilitar la desinfecció de tot el material el canvi d’aula                 
dels diferents nivells es farà en dies distints de la setmana.  
Cada grup de convivència tendrà una capsa o carretó per transportar el seu material              
fungible a l’altre aula que ocupi de manera que no s’hagi de compartir aquest material               
entre els grups de convivència, així com també el material necessari per fer les rutines               
del matí (noms dels infants, noms dels penjadors,…). 

3.2. Educació Primària  

3.2.1. Primer cicle  
 

CURS ESCENARI A ESCENARI B 

1r PRIMÀRIA AULA  25 
AULA  26 
AULA  27 

AULA  25 
AULA  26 
AULA  27 
AULA  28 

2n PRIMÀRIA AULA  21 
AULA  22 
AULA  23 
 

AULA  21 
AULA  22 
AULA  23 
AULA  24 

3r PRIMÀRIA AULA  32 
AULA  33 
AULA  38 

AULA  32 
AULA  33 
AULA  38 
AULA 35 (música) 

 
Espais comuns:  
 

● AULA 24 (aula de 5 anys):  
ESCENARI A: Serà una aula d’infantil, concretament de 5 anys. 
ESCENARI B: Aquesta aula passarà a ser una aula de 2n de primària.  
  

● AULA 28 (aula de suport):  
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ESCENARI A: Aquesta aula podrà ser utilitzada per fer desdoblaments a 1r i 2n de 
primària. Segons la disponibilitat del servei de neteja, podrà ser utilitzada diàriament 
per 1 o 2 grups classe.  
ESCENARI B: Aquesta aula passarà a ser una aula de 1r de primària.  

 
● AULA 31 (aula d’anglès):  

ESCENARI A: Aquesta aula podrà ser utilitzada per fer desdoblaments a 3r i 4t de 
primària. Segons la disponibilitat del servei de neteja, podrà ser utilitzada diàriament 
per 1 o 2 grups classe.  
ESCENARI B: Aquesta aula passarà a ser una aula de 4t de primària.   
 

● AULA 35 (aula de música):  
ESCENARI A: Aquesta aula podrà ser utilitzada per fer desdoblaments a 3r i 4t de 
primària. Segons la disponibilitat del servei de neteja, podrà ser utilitzada diàriament 
per 1 o 2 grups classe.  
ESCENARI B: Aquesta aula passarà a ser una aula de 3r de primària.   

3.2.2. Segon cicle  
 

CURS ESCENARI A ESCENARI B 

4t PRIMÀRIA AULA  36 
AULA  37 
AULA 34 
 

AULA  36 
AULA  37 
AULA 34 
AULA 31 (anglès) 

5è PRIMÀRIA AULA  41 
AULA  42 
AULA 43 

AULA  41 
AULA  42 
AULA  43 
no hi ha espais disponibles 

6è PRIMÀRIA AULA  44 
AULA  45 
AULA  46 

AULA  44 
AULA  45 
AULA  46 
no hi ha espais disponibles 

 
* En el cas que s’hagin de reduir les ràtios (escenari B) el nostre centre no disposa d’espais 
per al nou grup de 5è i de 6è. Pel que fa al gimnàs i el menjador (ambdós espais situats al 
soterrani), consideram que no són aptes per fer classe ja que posam en dubte que hi hagi la 
llum i la ventilació mínimes requerides. A més, el gimnàs s’utilitza abans per l’escoleta 
matinera per alumnes de diferents grups i s’hauria de desinfectar i el menjador es comença a 
ocupar a partir de les 12h per preparar els torns i les taules. 
Consideram que és l’administració la que ha de proporcionar aules modulars o espais 
públics propers per a resoldre aquesta manca d’espai, arribat el moment. Aquest problema 
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es veuria resolt amb l’habilitació de l’espai corresponent a dues aules que suposa la vivenda 
de la portera (ubicada al 4rt pis). 
L'equip directiu s'eximeix de tota responsabilitat davant l'incompliment de la normativa 
referent a la prevenció de riscos laborals si l’administració pertinent no resol el problema. 
 
La reorganització de les aules i diferents espais s’ha començat a realitzar el mes de juliol: 

- Adequació de les aules 28, 35, 31 
- Organització de l’espai de menjador.  
- Adequació de l’aula d'aïllament. 

En cas de canvi a escenari B, s’organitzaran les aules de la planta baixa destinades a ser                 
aules d’educació infantil (5 anys). Tot el professorat del centre s’implicarà en el canvi de               
mobiliari i el muntatge de les aules. Es demanarà a l’Ajuntament la dotació extra de persones                
de manteniment per al trasllat del mobiliari més pesat. 
En aquest escenari B, si s’han d’utilitzar espais fora del centre, seran dos grups de 6è els 
que ho faran ja que són els més grans. 
 
En cas de canvi a escenari C es posarà en funcionament l’ensenyament a distància a través 
del Classroom tal i com s’especifica al pla  de digitalització. 

3.2.3. Espai aïllament: 

ESCENARI A 
Aquest serà l’aula situada a la planta baixa al passadís que té baixada al gimnàs (coneguda                
com CAS CIENTÍFIC). Aquesta aula té 26,46 m2, això permetrà situar fins a 4 infants dins                
l’aula d'aïllament amb sospita de COVID guardant les distàncies de seguretat i amb             
mascareta. 
S’identificarà mitjançant un cartell i es buidarà deixant només: 

- el mobiliari necessari (3 ò 4 taules i cadires amb una separació 1’5m) per a l’alumnat. 
- una capsa estanca amb tot el material de protecció (mascaretes quirúrgiques per a             

l’alumnat i l’adult, mascaretes FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d’un sol             
ús). 

- paperera amb bossa, tapa i pedal (on tirar mascaretes , mocadors, etc.) 
- una capsa o prestatgeria amb elements perquè l’alumne pugui jugar i distreure’s, que             

després es netejaran segons les pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais              
dels centres educatius davant la COVID-19. 

Després aquest espai es netejarà segons l’establert en l’annex 3 (Pautes de neteja i              
desinfecció de superfícies i espais dels centres educatius davant la COVID-19). 
 
ESCENARI B 
En cas necessari, s’adequarà aquest espai a la normativa vigent. 
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3.3. Organització i distribució del pati. 

 3.3.1- Educació infantil 
ESCENARI A 
 

NIVELL  HORARI ESPAIS OBSERVACIONS 

3 ANYS 10:00h - 10:25h FORA VILA 
PATI 3 ANYS 
PORXO 

Utilitzar els tres   
espais de forma   
rotatòria (un dia   
cada grup) 

4 ANYS 
5 ANYS 

10: 30h - 10:55h FORA VILA 
PATI 3 ANYS 
PORXO  
PATI DARRERA 
PISTA FUTBOL dividida 
en dos espais.Haurem de 
demanar a l’ajuntament 
barreres per dividir els 
espais. 

Utilitzar els sis   
espais de forma   
rotatòria (un dia   
cada grup) 
 

● Cada grup de convivència tendrà una cistella amb jocs per poder           
treure al pati, que durà i se l’emportarà. 

● El mobiliari que hi ha a FORA VILA i PATI DE 3 ANYS, es netejarà               
entre grup i grup (ho farà el personal de neteja o, si no fos possible, el                
personal de manteniment). 

● A cada torn, es repartirà la guàrdia de pati tenint en compte la ràtio i el                
professorat propi del cicle. 

● Els dies de pluja no sortiran al pati. 
 
ESCENARI B 
En cas que sigui necessari, aquests espais s’hauran d’adaptar a la nova normativa. 

 3.3.2. Educació primària 
 
ESCENARI A 
 

NIVELL  HORARI ESPAIS OBSERVACIONS 

1r cicle 11:00h-11:25h - pati 3 anys 
- porxada 
- pati darrera 
- pista de futbol (dividida en 
3 espais)  
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- pista de bàsquet (dividida 
en 3 espais)  

2n cicle 11:30h-11:55h - pati 3 anys 
- porxada 
- pista de futbol (dividida en 
4 espais)  
- pista de bàsquet (dividida 
en 3 espais)  
- pista patinatge  

El grup que tengui 
EF abans del pati, 
queda a la pista 
de patinatge a 
berenar i fer 
l’esplai.  
En el cas que falti 
un espai, el grup 
que ha fet EF 
pujarà a l’aula a 
berenar i un altre 
grup ocuparà 
aquest espai. 

● Utilitzar els 9/10 espais de forma rotatòria, a excepció del grup que faci             
EF abans de pati. 

● El mobiliari del pati de 3 anys es netejarà entre grup i grup. 
● Cada grup classe podrà baixar jocs de taula o materials com corda,            

elàstic,.... En cap cas es podran baixar pilotes. 
● La baixada i pujada del pati es farà per l’escala corresponent. 
● A cada torn, es repartirà la guàrdia de pati tenint en compte la ràtio i el                

professorat propi del cicle. 
● Els dies de pluja no sortiran al pati i quedaran a l’aula. 

 
ESCENARI B 
En cas que sigui necessari, aquests espais s’hauran d’adaptar a la nova normativa. 

3.4. Organització de l’atenció a les famílies i visitants. 
● L’accés al centre serà per la porta de darrera: carrer Joan LLuís Estelrich. 
● Es realitzarà un registre de totes les persones que accedeixin al centre (qualsevol             

persona: pares, paqueteria…). El registre es farà en paper i recollirà dades personals,             
motiu de la visita i contactes mantinguts dins el centre educatiu. 

● Les famílies:  
○ Només podran entrar a l’edifici amb cita prèvia. 
○ Tutoria: enregistrar amb quin/a mestre/a es fa la tutoria i a quin espai.  

 
Actualment, i de manera provisional, s’ha habilitat un punt que permet l’atenció al públic              
sense que aquests hagin d’entrar a la zona de secretaria i de despatxos. S’ha col·locat una                
mampara a la porta de l'entrada de secretaria (la qual ha quedat inhabilitada per poder entrar                
i sortir) i s’entra per la zona del quartet dels expedients.  
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4. ORGANITZACIÓ ENTRADES I SORTIDES DE 
L’ALUMNAT  

4.1. Entrades 
Per evitar aglomeracions de gent a les entrades i sortides del centre serà fonamental la               
col·laboració de les famílies que hauran d’agilitzar l’acompanyament dels infants i potenciar            
la seva autonomia. 
S’habilitaran tres punts d’entrada al centre.  
Es demanarà a l’Ajuntament que es situïn passos de vianants, senyalitzacions d’aparcament            
restringit i guals permanents als dos nous punts d’entrada.  
També es demanarà la possibilitat de tancar durant l’horari d’entrada i sortida el trànsit a tota                
la illeta de l’escola per facilitar l’entrada i sortida de l’alumnat, evitar aglomeracions de gent a                
un mateix punt i fomentar el trasllat al centre a peu o en bicicleta. 
A més s’ha sol·licitat que s’augmenti el número de places al pàrquing de bicicletes de la                
Plaça dels Patins. 
 
EDUCACIÓ INFANTIL: L’entrada de l’alumnat d’educació infantil es farà de les 8:30h a les              
8:45h, pels accessos del C/Jeroni Antich (3 anys) i C/Pere Dezcallar i Net (4 i 5 anys). Un                  
adult podrà acompanyar l’infant al pati fins a la filera o zona assignada al seu grup, però no                  
es podrà entrar dins l’edifici. A partir de les 8:45h tots els que arribin tard hauran d’entrar per                  
la barrera del C/ Joan Lluís Estelrich i justificar el retard per escrit al tutor/a mitjançant una                 
nota a la carpeta. Els pares/mares no podran pujar els infants a les aules, hauran d’esperar a                 
la porta de devora l’ascensor sense accedir dins el centre fins que una mestra d’educació               
infantil pugui anar a recollir-lo. 
 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA: L’entrada es podrà fer entre les 8:30h i les 9:00h per l’accés              
principal al centre, la qual cosa permetrà una entrada més esglaonada dels infants. La              
barrera no s’obrirà fins a les 8:30h i es tancarà a les 9:00h. L’alumnat de primària entrarà sol                  
al centre a mesura que vagi arribant i pujarà a la seva aula on l’esperarà el/la seu/ua                 
mestre/a. No es faran fileres al pati, llevat dels infants de primer i segon curs de primària,                 
que faran les fileres a la porxada (1r) i al camp de bàsquet (2n). 
A partir de les 9h, tots els que arribin tard hauran d’entrar per la barrera del C/ Joan Lluís                   
Estelrich i justificar el retard per escrit al tutor/a mitjançant l’agenda. Els infants hauran              
d’accedir sols dins el recinte escolar i pujar a l’aula (els pares/mares no poden entrar al                
centre). 
 
Tot el professorat que no tengui classe a primera hora estarà repartit pels diferents pisos per                
poder garantir la distància de seguretat entre els diferents grups de convivència. 
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En el cas que un infant necessiti l’ascensor, romandrà devora d’aquest i pujarà amb algun 
mestre dels assignats a la planta baixa. 
 
Tots/es els/les tutors/es han d’introduir diàriament les faltes i retards al Gestib. L’especialista             
que tengui el grup a primera hora ha de comunicar al tutor els retards (contemplats a partir                 
de les 9h). 
 
La primera mitja hora es dedicarà a la lectura o altres activitats d’acollida. 
 

NIVELL HORARI ENTRADA OBSERVACIONS PUJADA 

3 anys 8:30h- 
8:45h 

Porta 
C/Jeroni 
Antich 

L’alumnat entrarà acompanyat 
d’un adult.  
La rebuda de l’alumnat serà al 
pati de 3 anys. Es dividirà el 
pati en 3 zones, una per a 
cada grup. 

Per l’escala B 
(de pujada) 

4 i 5 
anys 

8:30h- 
8:45h 

Barrera C/ 
Pere 
Dezcallar i 
Net 

Els alumnes entraran 
acompanyats d’un adult.  
La rebuda serà al pati de 
darrera (files marcades amb 
distància de seguretat entre 
els grups). Entraran a l’edifici 
per la porta situada devora 
l’escala d’emergència.  
Possibilitat de que l’alumnat 
que ocupi les aules 16, 17 i 18 
utilitzi l’escala d’emergència 
(un cop s’hagin familiaritzat 
amb aquest espai).  
Els dies de pluja les files es 
faran a la porxada com el 
cursos passats. Les famílies 
entraran per la mateixa porta 
de Pere Dezcallar i Net. 

Per l’escala A 
(de baixada) 

1r 
primària 

8:30h- 
8:45h 

Porta 
principal Pl. 
del Bisbe 
Berenguer 
de Palou 

L’alumnat entrarà sol i els/les 
tutors/es i especialistes faran 
la rebuda a la porxada (es 
marcaran les fileres al terra).  

Per l’escala A 
(de baixada) 

2n 
primària 

8:30h- 
8:45h 

Porta 
principal Pl. 
del Bisbe 
Berenguer 

L’alumnat entrarà sol i els/les 
tutors/es i especialistes faran 
la rebuda a la pista de 
bàsquet (es marcaran les 

Per l’escala B 
(de pujada) 
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de Palou fileres al terra). 

2n-6è 
primària 

8:30h- 
9:00h 

Porta 
principal Pl. 
del Bisbe 
Berenguer 
de Palou 

Els alumnes entren sols i 
pugen a l’aula per les dues 
escales segons la ubicació de 
l’aula. 

De 8:3h  a 
8:45h per les 
dues escales (A 
i B) segons la 
situació de la 
seva aula. 
De 8:4h a 9:0h 
per l’escala B 

 

4.2. Sortides 
Tot el professorat que no tengui classe a darrera hora ajudarà en els desplaçaments per a                
poder garantir la distància de seguretat entre els diferents grups de convivència. 
 

NIVELL HORARI BAIXADA OBSERVACIONS SORTIDA 

3 anys 13:15h Per 
l’escala B.  
 

Els infants esperaran a les     
famílies al pati de 3 anys al       
mateix espai que han fet     
l’arribada. Les famílies entraran    
al pati de 3 anys a recollir els        
infants. 

Porta C/Jeroni 
Antich 
 

4 i 5 
anys 

13:15h Per 
l’escala A. 
 

Sortiran per la porta de devora 
l’escala d’emergència.  
Hi ha la possibilitat que l’alumnat 
que ocupi les aules 16, 17 i 18 
utilitzi l’escala d’emergència (un 
cop s’hagin familiaritzat amb 
aquest espai).  
 

Porta C/ Pere 
Dezcallar i 
Net. 

1r-2n 
primària 

13:20h Baixada 
per les 
dues 
escales 
segons la 
ubicació 
de l’aula. 

Cada grup de convivència 
quedarà dins la seva parcel·la de 
pati (s’adjudicarà una a cada 
grup) i 1 adult podrà entrar a 
recollir l’alumne/a. 
L’adult recollirà l’alumne/a i es 
sortirà immediatament del centre. 
(les comunicacions amb els/les 
tutors/es no es podran fer en 
aquest moment). 

Porta principal 
Pç. del Bisbe 
Berenguer de 
Palou 

3r-4t 13:30h Baixada Sortiran sols per la porta     Porta principal 
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primària per les 
dues 
escales 
segons la 
ubicació 
de l’aula. 

assignada.  
Les famílies no podran accedir al      
centre. 
 

Pç. del Bisbe 
Berenguer de 
Palou 

5è-6è 
primària 

13:30h Baixada 
per 
l’escala 
d’emergèn
cies. 

Sortiran sols per la porta     
assignada.  
Les famílies no podran accedir al      
centre. 

Porta C/ Pere 
Dezcallar i 
Net. 

 

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

ESCENARI A: Les tutories s’assignaran seguint els criteris habituals, però fent una previsió             
de la distribució de grups i tutories en escenari B. Així, en el moment en què s’hagués de                  
passar a escenari B, els mestres que s’hauran de “reconvertir” en nous tutors/es, ja seran               
persones de referència per a aquest alumnat (especialistes o mestres de suport del cicle). 

ESCENARI B: Si s’han de reduir els grups, cada un d’ells ha de tenir un mestre/a de                 
referència que treballi de forma coordinada amb els tutors/es titulars dels grups. Aquest             
mestre/a de referència hauria de ser també el referent per a les famílies. 

Per a dur a terme aquesta adjudicació de co-tutories s’estableix el següent ordre de prioritat:               
especialista de música, especialista d’educació física, AL, PT i especialista d’anglès. 

Caldrà que els tutors/es dels grups liderin les reunions de coordinació amb l’equip docent,              
per tal d’assegurar un seguiment efectiu de tot l’alumnat (encara que s’hagi redistribuït cap a               
altres agrupacions). 

ESCENARI C: Depèn del moment en què es produeixi aquest escenari (després d’un             
escenari A o d’un B, serà el/la tutor/a o el/la co-tutor/a qui faci el seguiment de l’alumnat i les                   
famílies. 

* S’ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació la dotació de més professorat per fer la               
reorganització de grups que sigui necessària causada per les ràtios elevades. 
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5.1. Etapa infantil 
● 9 mestres tutores 
● 4 mestres suport +1 
● 1 especialista en llengua estrangera 
● 1 PT 

5.2. Etapa Primària  
S’establiran dos cicles: primer cicle (1er, 2on i 3er) i segon cicle (4rt,5è i 6è). A l’hora de 
distribuir els horaris s’intentarà que hi hagi un nombre mínim de mestres que intervinguin a 
un mateix grup.  

5.2.1. Primer cicle  

● 9 mestres tutores 
● 1 especialista en llengua estrangera  
● 1 PT 
● 1 AL 
● 1 especialista d’educació física 
● 1 especialista de música 

5.2.2. Segon cicle  

● 9 mestres tutors/es 
● 1 i 1/2 especialistes en llengua estrangera  
● 1 PT 
● 1 especialista d’educació física 

5.3. Professorat especialista 

ESCENARI A: Els/les especialistes es dedicaran a fer les seves matèries i estaran assignats              
a un cicle intentant que dediquin totes les sessions en aquest (també podran fer-hi sessions               
de suport). 

Si no es disposen d’espais suficients a l’aire lliure i s’ha d’optar per haver de sortir a fer                  
sessions d’educació física a fora del centre, s’haurà de posar suport a les sessions              
d’educació física. 
Una especialista d’educació física i una d'anglès hauran d’assumir una tutoria, ja que hi ha               
dues mestres de primària a l’equip directiu. 
L'especialista de religió serà l’única que tendrà contacte amb tot l’alumnat del centre. Haurà              
de portar mascareta en tot moment, mantenir la distància de seguretat i fer la higiene de                
mans corresponent. Les sessions de religió s’organitzaran segons els recursos disponibles a            
començament de curs. 
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ESCENARI B: Segons les necessitats del centre els especialistes hauran de co-tutoritzar un             
grup del cicle als que estan adscrits. L’adjudicació es farà seguint l’ordre de prioritat              
establert: especialista de música, especialista d’educació física, AL, PT i especialista           
d’anglès. 

5.4. Professorat de suport i orientació  
El professional d’orientació coordinarà l’equip de suport. Les reunions dels professionals de            
l’UOEP es mantindran en horari d’exclusiva (intentant donar el màxim d’hores lectives de             
suport al cicle assignat), encara que les reunions en les que intervé l’equip directiu              
(quinzenalment) es podran convocar dins l’horari lectiu.  
S’assignarà un PT a cada cicle i l’AL atendrà prioritàriament l’alumnat amb hipoacúsia i els               
infants d’educació infantil i primer cicle. 
Els suports es faran sempre dins l’aula de referència del grup estable de convivència i               
s’evitarà usar altres espais, sempre que sigui possible. El personal de l’UOEP haurà de              
portar la mascareta en tot moment, realitzar la higiene de mans, mantenir la distància i evitar                
el contacte físic amb el seu alumnat. 
No s’agruparan infants de diferents grups estables per a realitzar tasques de suport. 
En el cas de l’AL, podrà fer atenció individual a l’alumnat a la sala de logopèdia, si és                  
imprescindible, i sempre s’haurà de fer la neteja, desinfecció i ventilació de l’espai i el               
material de la sala entre alumnes. 

5.5. Professorat vulnerable (no presencial) 
En cas d’haver-hi algun professional que presenti una situació d’especial vulnerabilitat i            
presenti un informe mèdic que l’impossibiliti la feina presencial, s'haurà de permetre el             
teletreball i haurà de ser substituït pel personal de que disposa el centre. 

5.6. Equip directiu  
Els membres de l’equip directiu (directora, secretària i cap d’estudis de primària) faran les              
hores de l’especialitat de música de 5è i 6è i l'àrea llengua castellana de 6è B (a fi que es                    
puguin donar hores de coordinació TIC a la tutora). La resta d’hores lectives les dedicaran a                
suport al segon cicle i a les tasques pròpies de secretaria, prefectura d’estudis i direcció. 
La cap d’estudis d’educació infantil serà la coordinadora del cicle i dedicarà el seu horari a                
tasques de suport i a les tasques pròpies de prefectura d’estudis. 

5.7. Professorat major 55 
Els mestres disposaran de les hores de reducció lectiva per majors de 55 anys en l’escenari                
A, sempre que sigui possible.  
Es dedicaran a tasques administratives i de suport a l'equip directiu: 

20 



Pla de Contingència del CEIP Aina Moll i Marquès . Curs 2020/21 

-Ajudar en els diferents desplaçaments de l’alumnat dins el centre (entrades, sortides,            
pati,...) 
-Organitzar la informació sindical. 
-Manteniment i compra del material de les farmacioles. 
-Destrucció de documentació. 
-Atenció telefònica i atenció al públic a secretaria. 

En cas de passar a l’escenari B es valorarà si hi ha possibilitat de mantenir aquestes hores.                 
En cas d’haver d’atendre substitucions puntuals no es podran mantenir aquestes hores. 
 

6. ORGANITZACIÓ DEL PERSONAL NO     
DOCENT 

6.1. Neteja  
Es comunicaran als responsables de l’Ajuntament totes les mesures imprescindibles de           
neteja i desinfecció per tal d’incorporar el personal necessari per poder dur-ho a terme.              
Sol·licitarem a l’Ajuntament que hi hagi una o dues persones de neteja al centre durant tota                
la jornada escolar. 
  
Aquestes mesures són les descrites en l’ANNEX 3: Pautes de neteja i desinfecció de              
superfícies i espais dels centres educatius davant la COVID-19 i es tendrà especial esment              
a: 

● La neteja i desinfecció diària de tots els espais. Especial atenció a la neteja dels               
espais comuns i superfícies de contacte freqüent i ordinadors i aparells d'ús compartit. 

● La neteja i desinfecció del material comú (jocs...). A educació infantil desinfecció            
almenys un cop per setmana. 

● La neteja dels banys tres cops al dia. 

6.2. Portera 
Seguirà realitzant les seves funcions usant mascareta durant tot l’horari escolar, així com             
també hauran de fer els membres de la seva família en sortir del seu domicili (que es troba                  
en el 4t pis, juntament amb 2 aules de 6è). 
En cas que aquesta persona o familiar doni positiu en COVID-19 l’Administració competent             
gestionarà l’aïllament domiciliari, garantint la seguretat de tota la comunitat educativa i            
eximint de responsabilitats a l’equip directiu del centre, ja que la vivenda es troba situada               
dins el centre educatiu. 

21 

http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4287901
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4287901
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4287901
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4287901


Pla de Contingència del CEIP Aina Moll i Marquès . Curs 2020/21 

6.3. Persona de manteniment 
Seguirà realitzant les seves funcions, usant mascareta durant tot l’horari escolar, higiene de             
mans i mantenint la distància de seguretat establerta. 

6.4. Administratiu/va 
Durà a terme l’atenció al públic a la mampara col·locada a la porta d’entrada de secretaria                
fins que s’habiliti un altre punt que eviti l’entrada de diferents usuaris a secretaria. Haurà de                
dur sempre mascareta. 
S’encarregarà de controlar el registre de persones que accedeixen al centre. 
 

6.5. ATE  
L’ATE realitzarà les seves tasques amb aquells alumnes que necessiten el seu suport per a               
atendre a les seves necessitats. El suport serà dins l’aula o acompanyant a l’alumne als               
espais on s’hagi de desplaçar. L’ATE utilitzarà sempre mascareta i realitzarà la higiene de              
mans. 

6.6. Altre personal 
Haurà de portar la mascareta en tot moment, realitzar la higiene de mans, mantenir la               
distància i evitar el contacte físic amb l’alumnat. 
 

7. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ DELS    
HORARIS  

7.1. Educació infantil 

7.1.1. Pla d’acollida.  
Alumnes de 3 anys: 
En compliment de les instruccions i les mesures de seguretat dictades per a la Conselleria               
aquest curs les famílies de 3 anys no podran accedir a l’edifici del centre per acompanyar els                 
seus infants fins a la seva aula com s’ha fet fins ara.  
La rebuda dels infants serà al pati de 3 anys i els infants pujaran a les aules amb les seves                    
mestres.  
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Per aquest motiu hem organitzat, uns dies abans de l’inici del curs escolar, grups de 5                
infants acompanyats per un adult que romandran al centre durant 1h, per a que les famílies i                 
l’alumnat nouvingut pugui conèixer la seva mestra, la seva aula, el pati… 
 

NIVELL QUAN? QUI? COM? 

3 ANYS  Dilluns 7 
setembre 

● 11h 

 
 
 
 
Grups de 5 alumnes. 
Cada infant 
acompanyat d’un 
adult.  

Entrada pel 
carrer Jeroni 
Antich. 
Les mestres els 
rebran al pati de 
3 anys. 
Pujaran 
juntament amb 1 
adult a les aules. 
Romandran allà 1 
hora. 

Dimarts 8 
setembre 

● 9h 
● 11h 

Dimecres 9 
setembre 

● 9h 
● 11h 

 
S’haurà de preveure la neteja i desinfecció de l’aula els dies 8 i 9, entre grup i grup. 
Seguint el nostre pla d’acollida per als alumnes de 3 anys, els primers dies del curs                
s'establirà una organització i uns horaris diferents per facilitar el seu procés d'adaptació a              
l'escola.  
Els alumnes de tres anys començaran l'escola un dia després de la data d’inici que marca el                 
calendari escolar, tal i com està establert al nostre pla d’acollida. Tot el grup classe               
començarà divendres dia 11 de setembre. 
Com a mesura extraordinària i per tal de facilitar l’acollida emocional dels infants de 3 anys,                
hem sol·licitat a inspecció educativa poder allargar dos dies el període d’acollida d'aquests             
infants. 
En el període d’acollida  l'organització serà la següent:  

● Es faran dos torns amb la meitat de l’alumnat a cada torn.  
● El grup classe alternarà aquests dos torns durant els dos primers dies. Del 3r al               

6è dia vendrà tot el grup junt complint els horaris següents:  
 

○ Divendres 11 de setembre 
■ 1r torn: 9h a 10:30h 
■ 2n torn: 11:30h a 13h.  

 
○ Dilluns 14 de setembre 

■ 1r torn: 9h a 10:30h 
■ 2n torn:  11:30h a 13h. 

 
○ Dimarts 15, dimecres 16, dijous 17, divendres 18 de setembre 

23 



Pla de Contingència del CEIP Aina Moll i Marquès . Curs 2020/21 

■ Tot el grup: 9h a 12:30h 
 

● Les tutores rebran els alumnes al pati de 3 anys. Les famílies podran entrar al               
pati i romandre uns minuts a l’espai destinat per a cada grup. 

● La sortida serà pel mateix pati de 3 anys (C/ Jeroni Antich). 
● Les tutores establiran un horari durant els primers dies de setembre per a fer              

entrevistes individuals amb les famílies.  
● Els primers set dies no hi haurà servei de menjador per als infants de tres anys.                

Començarà DILLUNS 21 DE SETEMBRE. 
● Durant tot el mes de setembre hi haurà dues mestres dins l’aula, la tutora i una                

mestra de suport. Aquesta darrera estarà tot el temps amb el mateix grup, per              
tant es considerarà part del grup de convivència i no haurà de portar mascareta              
dins l’aula durant aquest període (setembre). 

 
Alumnes 4 i 5 anys: La recepció i acolliment dels alumnes de 4 i 5 anys es realitzarà en dos                    
dies. (Punt 16.1). Amb l’alumnat nouvingut s’establirà un horari d’acollida. 

7.1.2. Organització horaris. 

ESCENARI A: 
● Tutors/es: 9 mestres que dedicaran el seu horari a les diferents tutories i seran part                

del grup estable de convivència. L’alumnat d’infantil no portarà mascareta. 
● Mestres de suport +1: Cada mestra de suport estarà assignada a un nivell i              

realitzarà les seves tasques de suport i substitucions en aquell nivell, interactuant així             
amb 3 grups. Portarà sempre mascareta i mantindrà la distància d’1’5 m. La mestra              
assignada al nivell realitzarà la psicomotricitat en desdoblament del grup de           
convivència i també podrà acudir en petits grups del mateix grup de convivència a              
FORA VILA I A CA NA FOSCA. 
 

ESCENARI B:  
Es reduiran les ràtios de les aules segons indiquin les autoritats sanitàries i la Conselleria               
d’educació convertint cada nivell de 3 grups en 4 (a 5 anys hi ha 22 alumnes per aula, si es                    
pot mantenir aquesta ràtio, no es reagruparia aquest nivell) 

● Tutors/es: continuaran essent referents de part del seu grup i dedicant l’horari a              
aquest alumnat. 

● Mestres de suport +1: Passaran a tutoritzar el 4t grup del nivell al qual estan               
assignades i realitzen el suport, amb coordinació amb les tutores d’aquest alumnat a             
l’escenari A. Aquests nous grups es convertiran en grups de convivència, per tant la              
tutora no portarà mascareta.  

 
ESCENARI C:  

● Tutors/es i mestres de suport +1: faran l’atenció telemàtica a l’alumnat i a les              
famílies utilitzant les eines establertes pel centre. El seu horari serà el mateix que              
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durant els altres escenaris (de 8:30h a 13:30h atenció a l’alumnat i 13:30h a 14:30h               
reunions, planificació i formació). Es respectaran els períodes de descans (vacances i            
caps de setmana) del professorat, així com el seu horari. 

7.2. Educació Primària  
Resulta complicat concretar l’escenari B a causa de la variabilitat d’aquest i desconeixent les              
instruccions amb les noves mesures de prevenció i protecció, però s’intentarà (dins lo             
possible):  

● fer agrupaments temporals amb reducció de ràtios. 
● reconfigurar les aules i els espais. 
● reassignar les hores lectives que siguin necessàries per tal de poder dur a terme la               

nova planificació. 

7.2.1. Primer cicle  

ESCENARI A: hi haurà 9 mestres que dedicaran el seu horari a les diferents tutories i que                 
seran part del grup estable de convivència.  
Els mestres especialistes (música, educació física i anglès) i de suport (PT i AL) adscrits al                
cicle realitzaran les àrees corresponents i faran el suport en aquests nivells. 
 
ESCENARI B: els/les tutors/es continuaran essent referents del grup i dedicant l’horari als             
alumnes que els hi siguin assignats. Alguns/es dels/de les especialistes adscrits/es al cicle             
(música, educació física, AL, PT i anglès) hauran d’assumir una co-tutoria.  
 
ESCENARI C: es farà atenció telemàtica a l’alumnat i famílies utilitzant les eines establertes              
pel centre. El seu horari serà el mateix que durant els altres escenaris (de 8:30h a 13:30h                 
atenció a l’alumnat i 13:30h a 14:30h reunions, planificació i formació). Es respectaran els              
períodes de descans (vacances i caps de setmana) del professorat, així com el seu horari. 
En aquest escenari es preveu una distribució concreta pel que fa a les tutories virtuals               
(explicada en el punt 11). 
 
Horari del 1r cicle de primària a l’escenari A 
 
8:30-9:20 1a sessió  Els primers 30 minuts seran de lectura dins l’aula per 

respectar l’entrada escalonada. 

9:20-10:10 2a sessió  

10:10-11:00 3a sessió  

11:00-11:30 PATI A les 11:25 es pujarà a les aules 

11:30-12:30 4a sessió  

25 



Pla de Contingència del CEIP Aina Moll i Marquès . Curs 2020/21 

12:30-13:30 5a sessió  
 

El berenar es farà dins l’aula i cada tutor/a o equip docent decirà el moment en què es farà                   
segons l’horari del grup.  

7.2.2. Segon cicle  

ESCENARI A: hi haurà 9 mestres que dedicaran el seu horari a les diferents tutories i que                 
seran part del grup estable de convivència. 
Els mestres especialistes (música, educació física i anglès) i de suport (PT) adscrits al cicle               
realitzaran les àrees corresponents i faran el suport en aquests nivells. 
 
ESCENARI B: el tutors continuaran essent referents del grup i dedicant l’horari als alumnes              
que els hi siguin assignats. Alguns/es dels/de les especialistes adscrits/es al cicle (educació             
física, PT i anglès) hauran d’assumir una co-tutoria. 
 
ESCENARI C: es farà igual que en el primer cicle. 
 
Horari del 2n cicle de primària a l’escenari A 
 
8:30-9:30 1a sessió  Els primers 30 minuts seran de lectura dins l’aula per 

respectar l’entrada escalonada. 

9:30-10:30 2a sessió  

10:30-11:30 3a sessió  

11:30-12:00 PATI A les 11:55 es pujarà a les aules 

12:00-12:45 4a sessió  

12:45-13:30 5a sessió  
 

El berenar es farà dins l’aula i cada tutor/a o equip docent decidirà el moment en què es farà                   
segons l’horari del grup.  

7.3. Professorat especialista i suport 

7.3.1. Educació infantil 
ESCENARI A: 
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○ Anglès: Desenvoluparà les seves tasques com a mestra d’anglès i realitzarà           
suport a tot el cicle d’infantil, parlant sempre en anglès a l’alumnat. Portarà             
sempre mascareta i mantindrà la distància d’1’5 m. 

○ PT: realitzarà el seu suport a les aules amb alumnes amb NESE, prioritzant el              
seu horari segons les necessitats de l’alumnat. El suport serà sempre dins            
l’aula i portarà sempre mascareta i mantindrà la distància d1’5 m. 

ESCENARI B: 
○ Anglès: Continuarà realitzant activitats d’anglès i suport a tot el cicle d’infantil.            

Portarà sempre mascareta.  
○ PT: continuarà realitzant el seu suport a les aules amb alumnes amb NESE,             

prioritzant el seu horari segons les necessitats de l’alumnat. El suport serà            
sempre dins l’aula i portarà sempre mascareta i mantindrà la distància d1’5 m 

ESCENARI C;  
○ Anglès: realitzarà una atenció telemàtica a l’alumnat i famílies utilitzant les           

eines establertes pel centre. 
○ PT: atenció temàtica a l’alumnat i famílies dels alumnes amb NESE utilitzant            

les eines establertes pel centre. Assessorament al tutor/a per atendre les           
necessitats educatives d'aquests infants i famílies. 

7.3.2. Educació primària 

ESCENARI A: 
○ Educació física: Una especialista d’educació física haurà d’assumir una tutoria          

del primer cicle perquè una mestra de primària forma part de l’equip directiu. 
○ Anglès: Una mestra d’anglès haurà d’assumir una tutoria de 2n cicle perquè            

una mestra de primària forma part de l’equip directiu. 
○ Música: una mestra de música farà la música als cursos de 1r a 4t. (A infantil,                

les tutores s’encarregaran de fer la música i a 5è i 6è ho faran la secretària i la                  
cap d’estudis). 

 
En cas que no se’ns doti del professorat de la post-quota COVID (2 mestres), si s’ha de                 
reagrupar algun altre grup de primària per superar la ràtio legal, algun/a especialista haurà              
d’assumir la tutoria. 
Els/les altres especialistes podran dedicar el seu horari a l’especialitat, a tasques de suport i               
a substitucions, si és necessari. Estaran assignats a un cicle i es prioritzarà l’atenció dins el                
seu cicle. 
En el cas de l’educació física del segon cicle, si es realitza fora del centre, s’haurà de posar                  
un mestre de reforç. 
 
ESCENARI B: 
Alguns/es especialistes hauran d’assumir una co-tutoria del seu cicle. Per a dur a terme              
aquesta adjudicació de co-tutories s’estableix el següent ordre de prioritat: especialista de            
música, especialista d’educació física, AL, PT i especialista d’anglès. 
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ESCENARI C: 
Es mantindran els mateixos tutors/es de l’escenari A i els/les especialistes assumiran la seva              
àrea. Aquests també intervindran en el pla de suport emocional i tutorial (explicat en el punt                
12).  

7.4. Orientador/a  
L’orientador/a dedicarà el seu horari a coordinar l’UOEP i s’encarregarà d’organitzar l’atenció            
als infants amb NESE i a les seves famílies. 
També atendrà les demandes del professorat i es coordinarà amb els serveis externs. 
En el cas de passar als escenaris B o C serà qui decidirà sobre com s’ha d’organitzar                 
l’atenció a l’alumnat amb NESE, prioritzant els casos als quals s’ha d’atendre i creant els               
canals de comunicació i coordinació entre professionals i entre l’escola i les famílies. 

7.5. Equip directiu  
Els membres de l’equip directiu (directora, secretària i cap d’estudis de primària) faran les              
hores de l’especialitat de música de 5è i 6è i l'àrea llengua castellana de 6è B (a fi que es                    
puguin donar hores de coordinació TIC a la tutora). La resta d’hores lectives les dedicaran a                
suport al segon cicle i a les tasques pròpies de secretaria, prefectura d’estudis i direcció. 
La cap d’estudis d’educació infantil serà la coordinadora del cicle i dedicarà el seu horari a                
tasques de suport i a les tasques pròpies de prefectura d’estudis. 

7.6. Horaris reunions òrgans col.legiats 
ESCENARI A: les reunions del Consell escolar es podran fer de manera presencial,             
mantenint la distància d’un metre i mig entre els assistents i tothom haurà de dur la                
mascareta posada.  
El claustre, que supera els 25 membres, es buscarà un espai on es pugui garantir el                
distanciament, com el gimnàs del centre o el pati. En cas que les condicions atmosfèriques o                
les infraestructures del centre no ho permetin, es farà per via telemàtica. 
 
ESCENARI B: es faran com a l’A i, si fos necessari per normativa, es faran via telemàtica                 
mitjançant l’eina Google meet. 
 
ESCENARI C: es faran les reunions via telemàtica mitjançant l’eina Google meet. 

7.7. Horaris reunions CCP i equips educatius  
ESCENARI A: les reunions de la CCP i els equips de cicle, reunions intercicle i les reunions 
de coordinació entre etapes es mantindran en horari d’exclusiva (13:30h-14:30h). Es donarà 
la planificació a principi de curs.  

28 



Pla de Contingència del CEIP Aina Moll i Marquès . Curs 2020/21 

Els assistents a les reunions hauran de mantenir una separació d’un metre i mig de distància 
i portar sempre la mascareta posada. 
 
ESCENARI B: es seguiran les instruccions i restriccions que dicti l’Administració per a la              
celebració de reunions presencials. 
 
ESCENARI C: les reunions es mantindran per via telemàtica mitjançant el Google meet. Es              
podran revisar el horaris i la periodicitat de les reunions, si és necessari. 

7.8. Horaris reunions tutors  
ESCENARI A: les reunions de nivell, de cicle i d’equip docent es mantindran en horari               
d’exclusiva (13:30h-14:30h). Es donarà la planificació a principi de curs.  
Els assistents a les reunions hauran de mantenir una separació d’un metre i mig de distància                
i portar sempre la mascareta posada. 
 
ESCENARI B: es seguiran les instruccions i restriccions que dicti l’administració per a la              
celebració de reunions presencials. 
 
ESCENARI C: les reunions es mantindran per via telemàtica mitjançant el Google meet. Es              
podran revisar el horaris i la periodicitat de les reunions, si és necessari. 

8. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS 
Per organitzar els espais del centre s’han tingut en compte el que dicta la Resolució de 6 de                  
juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció,              
coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la               
COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes              
Balears per al curs 2020-2021, al seu ANNEX 7. 

8.1. Aules i espais d’ús multiple 
○ Les aules s’organitzaran de tal manera que siguin ocupades preferentment per           

un únic grup de convivència, evitant en la mesura que sigui possible, que             
s’hagin de compartir aules. 

○ Les aules d’anglès, música, psico, biblioteca i altres espais d'usos múltiples           
s’habilitaran per a ser utilitzades per un grup en cas de superar la ràtio legal               
establerta en l’escenari A o en cas de passar a l’escenari B i haver de fer                
reagrupaments per reduir ràtios. 

○ En el cas que un espai del centre l’hagin de compartir diferents grups s’haurà              
d’intensificar la neteja, desinfecció i ventilació d’aquest espai, entre l’ús d’un           
grup i l’altre. 
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○ En cas d’haver de realitzar alguna activitat on es junti alumnat de diferents             
grups estables de convivència (escola matinera, religió…) s’utilitzarà el gimnàs          
del centre, ja que és un espai prou ampli per situar els infants a un metre i mig                  
de distància un de l’altre (en aquest supòsit, tant l’alumnat com el            
mestre/monitor haurà de dur en tot moment la mascareta posada). 

○ Als espais d’ús multiple s’indicarà l’aforament amb un cartell a la part de fora. 

8.2. Banys 
○ Els banys del centre situats als extrems de cada planta seran mixtes, i es              

repartiran entre els alumnes de les aules que estan situades a devora.  
○ Les cabines i els lavabos s’assignaran una a cada grup de convivència i             

s’identificaran amb un color, pictograma o  rètol. 
○ A fora del bany hi haurà un cartell que indiqui l’aforament i els alumnes hauran               

d’esperar el seu torn mantenint la distància de seguretat. 
○ Cada tutor vetllarà per evitar aglomeracions als banys (només hi podrà anar            

una alumne de cada grup, ja que només es disposa d’una cabina de wc). El               
rentat de mans es farà amb gel hidroalcohòlic sempre que no sigui possible             
fer-ho als lavabos amb aigua i sabó. 

○ Les aules que comparteixen banys al mateix pis es posaran d’acord en els             
horaris d’ús dels banys per al rentat de mans, a fi que no coincideixin massa               
alumnes a la vegada. 

 
● Tots els espais interiors s’hauran de ventilar abans d’iniciar la jornada, durant el temps              

de l’esplai i en acabar. Els/les mestres seran els/les encarregats/des de fer-ho a la              
seva aula. 

● L’encarregat de manteniment s’ocuparà d’obrir i tancar les finestres dels passadissos           
una estona abans de començar la jornada escolar. Aquests s’hauran de tancar abans             
que els infants entrin al centre ja que no compleixen les mesures de seguretat (es               
sol·licitarà que es posin barrots a les finestres a  a l’Administració pertinent).  
L’encarregat de manteniment també s’encarregarà de la ventilació dels banys. 

● S’ha senyalitzat la circulació pels passadissos i els sentit de les escales. Els primers              
dies de setembre es procedirà a dissenyar i penjar els diferents cartells amb les              
normes sanitàries, els aforaments, direccionalitat, etc. 

8.3. Espais exteriors/patis 
○ S’ha sol·licitat a l’Ajuntament de Palma l’accés i ús de la pista de patinatge de               

la plaça dels patins per a poder realitzar les classes d’educació física del 2n              
cicle.  

○ Es dividiran els espais exteriors per a la realització de l’àrea d’educació física i              
per a que en els moments d’esplai cada grup tengui un espai diferenciat pel joc               
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(especificat al punt 3.3 del present document). Així, els espais exteriors queden            
dividits de la següent manera: 

○ Fora vila 
○ Pati de 3 anys 
○ Porxada 
○ Pati de darrera 
○ Pista de bàsquet dividida en 3 parcel·les delimitades per barreres          

que es sol·licitaran a l’ajuntament. Aquestes parcel·les tendran una         
mida que oscil·larà entre els 150 m2 i 220 m2. 

○ Pista de futbet dividida en 3 parcel·les que oscil·laran entre 150 m2 i             
220 m2 o 4 parcel·les d’entre els 120 m2 i 170 m2. 

○ Pista de patinatge de la Plaça dels patins que s’haurà de sol·licitar a             
l’Ajuntament. 

9. CRITERIS SUBSTITUCIONS PUNTUALS  
En cas de substitucions es seguiran els següents criteris: 

9.1. Educació infantil 
ESCENARI A i B. 
 

● La mestra de suport +1 farà les substitucions de les tutores del nivell al que fa el                 
suport. 

● En cas de faltar la mestra +1, el grup que li pertoqui no tendrà suport. 
 

9.2. Educació primària 
ESCENARI A i B. 
 

● S’intentarà que subtitueixi una sola persona al grup per minimitzar els contactes            
d’adults amb el grup de convivència estable. 

● Es prioritzarà que sigui un/a mestre/a adscrit al cicle (amb sessions lectives en aquell              
grup) el que vagi a substituir. En cas de faltar un/a tutor/a, assumirà la tutoria un/a                
especialista i no dedicarà el seu horari a l’especialitat. 

● En cas de faltar un/a especialista, seran els/les tutors/es que assumiran les hores que              
impartia l’especialista al seu grup. 

● Les úniques hores de coordinació que es mantindran en cas de substitucions seran             
les de coordinació TIC i Coordinació COVID, sempre que sigui possible. 
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10. PROTOCOL DE TRACTAMENT DE LA 
SALUT PER A L’ALUMNAT I EL PROFESSORAT 
PER AL CURS 2020-2021. 
El centre establirà a nivell organitzatiu i pedagògic els criteris i pautes a seguir per tal de                 
donar a conèixer els protocols sanitaris a tota la comunitat educativa. La documentació i els               
protocols es compartiran amb tot el professorat i les famílies mitjançant els canals habituals              
de comunicació (correu electrònic, pàgina web del centre, reunions informatives…). Tota la            
comunitat educativa ha de complir les mesures establertes a l’ANNEX 2 de la Resolució de 6                
de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció,               
coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la               
COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes              
Balears per al curs 2020-2021. 
 
ANNEX 2 
 
L’educació per a la salut es tractarà com un tema transversal dins les programacions              
curriculars del centre i tots els nivells hauran d'incloure activitats que promoguin i reforcin              
l’aprenentatge d’hàbits saludables. 
Aquestes activitats hauran de contemplar: 

● hàbits de vida saludables (alimentació, exercici, cura i protecció d’un mateix…). 
● mesures higièniques individuals i col·lectives de prevenció per fer front a la covid-19             

(rentat de mans, ús de mascareta…). 
● hàbits socials de distanciamient (no compartir material, mantenir la distància,          

salutacions i mostres d’afecte sense contacte físic…). 
● ús dels espais i materials (circulació pel centre, ús de banys, papereres, neteja de              

materials i superfícies…). 
 
En el cas de sospita de contagi d'un/a alumne/a o un/a treballador/a del centre es seguiran                
els protocols d’actuació establerts als annexos 4 i 5 de la Resolució de 6 de juliol de 2020                  
per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i             
d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per               
als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al               
curs 2020-2021. 
 
ANNEX 4 
 
ANNEX 5 
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Els alumnes no podran acudir al centre si estan malalts i s’insistirà molt a les famílies en la                  
necessitat de col·laborar. En el cas de les famílies serà imprescindible: 

● prendre la temperatura als alumnes abans d’acudir al centre a diari. 
● mantenir la higiene dels usuaris del centre (dutxa, roba neta, ungles tallades…) 
● aportar el material necessari (mascaretes, mocadors de paper d’un sol ús, gel            

hidroalcohòlic per a ús personal en el cas de l’alumnat de primària) 
● evitar les aglomeracions de persones al voltant del centre en els moments            

d’entrada i sortida. 

10.1. Funcions coordinador COVID 
El centre disposa d’una mestra que realitzarà les funcions de coordinadora COVID. Aquesta             
persona es va oferir, de manera voluntària, en el claustre de professors celebrat el passat 7                
de juliol de 2020. 
A l’inici de curs es crearà la comissió de salut, de la qual, ella serà la coordinadora. Hi haurà                   
d’haver un representant de cada cicle, com a mínim, per tal de poder fer arribar la informació                 
i les propostes de la comissió, a tot el professorat del centre. 
A l’hora d’elaborar els horaris es tindrà en compte que aquesta persona pugui disposar              
d’hores suficients per a poder dur a terme la seva tasca. 
També es facilitarà la seva assistència als cursos de formació que s’organitzin a aquest              
efecte i, en cas que siguin en horari lectiu, se l’haurà de substituir. 
 
Les funcions de la coordinadora COVID seran, bàsicament, les següents: 

● Difusió i coordinació de totes les accions i actuacions que se'n deriven d’aquesta             
situació. 

● Planificació del disseny d’activitats d’educació per a la salut que inclouen les mesures             
de promoció, prevenció, i protecció de la salut davant la COVID-19 i del disseny de la                
inclusió d’aquestes activitats en els programes i activitats de promoció i educació per             
a la salut del centre educatiu. Potenciar l’ús d’infografies , cartells , senyalitzacions i              
establir canals per aclariments de dubtes que puguin tenir les famílies . 

● Coordinació amb serveis externs (sanitat, policia tutor…).Establir pautes d’actuació         
coordinada amb el centre d’Atenció Primària i Conselleria de Salut i amb el Servei de               
Prevenció de riscos laborals per tal de poder informar o resoldre les possibles             
situacions que puguin sorgir. 

 
La comissió de salut també s’encarregarà de recollir tots els dubtes i qüestions en temes de                
COVID que puguin sorgir entre els membres de la comunitat educativa i els traslladarà als               
organismes competents. 
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11. PLANIFICACIÓ DE LES PROGRAMACIONS 
DOCENTS 
Les programacions docents s’inclouran a la PGA al començament del curs.  
El claustre del centre ha dedicat el mes de juliol a determinar la priorització dels elements del                 
currículum en tres nivells:  

a) Nivell I: elements que el centre considera prioritaris. Es treballaran en qualsevol             
dels tres supòsits possibles. 
b) Nivell II: elements que el centre considera de prioritat mitjana, que no és              
indispensable assolir en un sol curs escolar perquè es poden assolir en el següent. Es               
treballaran en els escenaris 1 i 2. 
c) Nivell III: elements que el centre considera de prioritat baixa, el treball dels quals               
es pot ajornar a dos cursos si és necessari. Es treballaran únicament en l’escenari 1 i                
es posposaran en els escenaris 2 i 3. 

  
També s’ha fet a primària una previsió de la seqüenciació de continguts per setmanes i               
trimestres a les programacions d’aula per al curs 20/21. 
 
Els equips docents han tingut en compte els continguts que no s’han treballat el curs 19/20                
degut a la situació d’estat d’alarma a l’hora d’elaborar aquestes programacions. 
 
En cas de passar als escenaris B o C es partirà de la priorització dels objectius en els tres                   
nivells i es revisaran les programacions per adaptar-les a les noves instruccions que es rebin               
per part de l’Administració. 
 
En aquest enllaç es troben nivells de prioritat dels objectius generals de les àrees del               
currículum d'educació infantil i els criteris d'avaluació: 
https://drive.google.com/drive/folders/1SGszE4N4sU5-rSXELC5I9Zqgqx8kmzDD?usp=sharin
g 
 
En aquest enllaç es troba la priorització dels objectius específics de les àrees del              
currículum d'educació primària i la seva relació amb els criteris d'avaluació i les             
competències clau de cada un dels cicles:  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1IgPWwsSt80PH9-xFQDparY0jKUe1OVop?usp=sharin
g 
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11.1. Projectes interdisciplinaris i d’innovació  
Algunes de les activitats i plans de millora, que es feien al centre fins ara, queden actualment                 
en suspensió, ja que és inviable dur-los a terme degut a les mesures sanitàries actuals.  
Els projectes són els següents: 

● Pla d’acollida per a l’alumnat de 3 anys. 
● Acompanyament 3/5 anys. 
● Ambients i aules bessones a educació infantil. 
● Pla apadrinament lector. 
● Plàstica en anglès i grups d’speaking. 
● Tallers amb famílies 
● Tallers: de cicle i intercicles. 
● Projecte de millora del pati. 
● Xarxes solidàries. 

 
Altres activitats al centre també es veuran afectades per les mesures sanitàries, com les              
festes o les sortides: 

● A cap dels escenaris es podran dur a terme de manera conjunta les festes i               
celebracions degut a la manca d’infraestructures i, tan sols es podran treballar a nivell              
de tutoria, a dins de cada aula i amb el grup estable de convivència. 

● A l’escenari A només es podran realitzar les sortides per grups estables de             
convivència que es realitzin a espais naturals a l’aire lliure (excursions). Només            
podrà sortir un grup cada vegada, acompanyat pel seu tutor de referència i mestres              
especialistes assignats al seu cicle. Es planificaran amb temps suficient per preveure            
com afectarà a l’organització de centre. A l’escenari B es desconeix si es podran dur               
a terme i en quines condicions. 

11.2. Pla per a l’alumnat especialment vulnerable 
El nostre centre ja fa anys que es coordina amb el centre de salut de la zona i amb els                    
serveis d’infermeria pediàtrica per atendre aquell alumnat que es troba en una situació             
d’especial vulnerabilitat degut a les seves condicions mèdiques. 
Aquest curs ens continuarem coordinant amb aquests serveis externs i, si és necessari,             
intesificarem les reunions i trobades formatives per tal d’aclarir els dubtes que puguin sorgir. 
Com cada curs, es farà una xerrada al claustre, durant el mes de setembre, sobre el                
programa d’Alerta escolar balear. En aquesta xerrada s’informa dels següents aspectes: 

● alumnat que presenta patologies i està dins el programa. 
● protocols d’actuació més freqüents (hipoglucemia, shock anafilàctic, asma,        

convulsions…).Visionat de vídeos del programa d'alerta escolar balear (pautes         
d’actuació segons els diferents casos). 

● telèfons i protocols individuals de cada un dels alumnes. 
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● ubicació de farmacioles i geleres amb la medicació. 

12. PLA DE SUPORT EMOCIONAL I TUTORIAL 
L’acció tutorial s’entén com una labor pedagògica encaminada a la tutela, l’acompanyament i             
el seguiment de l’alumnat, en col·laboració amb les famílies, amb la intenció que el procés               
educatiu de cada alumne/a es desenvolupi en les millors condicions possibles. 

ESCENARI A: L’orientador/a del centre contribuirà a implementar el pla de suport            
emocional per a tot l’alumnat, agilitzar la detecció d’alumnat vulnerable i prevenir les             
actuacions necessàries per cobrir les necessitats emocionals per les conseqüències del           
confinament. 

El/la tutor/a haurà d’engegar les vies de comunicació telemàtiques des del principi, en             
previsió de futurs escenaris de confinament. 

ESCENARI B: Es continuarà amb el pla emocional iniciat a l’escenari A.  
 
ESCENARI C: El/la tutor/a o co-tutor/a farà el seguiment emocional i de les necessitats de               
l’alumnat i les famílies. 

Es realitzarà la tasca tutorial a partir dels recursos tecnològics disponibles, garantint que tot              
l’alumnat i famílies tinguin els mitjans necessaris que permeti als tutors/es estar en contacte              
amb ells/es. 

El tutor/a haurà de col·laborar amb el servei d’orientació en la coordinació amb els serveis               
externs que consideri necessari per garantir el benestar dels infants (serveis socials, p. ex.). 

A l’educació primària es realitzaran tutories mitjançant Google meet. Al primer cicle aquestes             
es realitzaran al matí encara que la periodicitat serà una mica més flexible que en el segon                 
cicle ja que aquest alumnat depèn més dels pares/mares. 

Al segon cicle de primària cada dia lectiu es farà una videoconferència amb Google meet.               
Aquesta es farà en dos torns de 30 minuts al matí (amb la meitat del grup cada vegada). Al                   
llarg de la setmana el/la tutor/a del grup s’encarregarà de convocar tres d’aquestes tutories,              
les altres dues seran dirigides pels especialistes i mestres de suport que intervenien en el               
grup en l’escenari A, de tal manera que cada un d’ells farà una tutoria quinzenal (amb dos                 
torns de 30 minuts) amb cada grup/classe. 

Tant al primer com al segon cicle es durà un control d’assistència d’aquestes             
videoconferències. 

La finalitat d’aquestes serà la de fer un seguiment diari dels alumnes i donar resposta a les                 
diferents necessitats que es detectin, a més d’ajudar en aspectes com la motivació, el vincle,               
l’aclariment de dubtes, l’explicació de les tasques, el feed-back pedagògic o l’intercanvi            

36 



Pla de Contingència del CEIP Aina Moll i Marquès . Curs 2020/21 

d’experiències. 

L’equip directiu proposarà un calendari de reunions periòdic dels equips docents que            
garanteixi el seguiment del procés d’aprenentatge, la detecció de necessitats, l’atenció a la             
diversitat, la cerca de respostes educatives, l’avaluació… 

L’orientador/a del centre coordinarà les accions necessàries per donar resposta a l’alumnat            
vulnerable i cobrir les necessitats emocionals per les conseqüències del confinament, en la             
mesura de lo possible. Aquest/a, juntament amb la resta de l’equip de suport, s’encarregarà              
de dissenyar el pla de suport emocional, creant un banc de recursos per compartir-ho              
mitjançant el Drive. 
 
Es farà el seguiment dels avanços de cada infant sempre prioritzant els aspectes emocionals              
als acadèmics. 
 
Finalment, l’equip docent de cada nivell realitzarà mensualment una autoavaluació passant           
enquestes a les famílies i a l’alumnat per tal de d’intentar donar resposta a les necessitats                
que vagin sorgint. 

13. MATERIALS CURRICULARS (inclosos ús     
d’ordinadors) 
Es prioritzarà l’ús de materials individuals, encara que en l’escenari A els grups estables de 
convivència poden compartir el material de l’aula (jocs de taula, llibres de consulta, llibres de 
la biblioteca d’aula). En cas de material compartit entre diferents grups de convivència, cal la 
neteja després de cada ús.  
Els ordinadors i/o chromebooks es desinfectaran tal com ens recomani l’assessor de 
l’IBSTEAM. 
Pel que fa al material de música (instruments) o material d’Educació física, aquest també es               
desinfectarà després de cada ús, si és necessari.  

14. SERVEIS COMPLEMENTARIS  

14.1. Menjador  
ESCENARI A: 
Normalment, amb la referència dels cursos anteriors, tenim una mitja de 300 alumnes que              
fan ús del servei. D’aquest nombre, uns 80 de mitja aproximada són alumnes eventuals o               
que no queden diàriament. Aquest fet dificulta més l’organització del servei. 
 

37 



Pla de Contingència del CEIP Aina Moll i Marquès . Curs 2020/21 

● El menjador escolar compta amb una superfície de 323,10 m2, descomptant els            
m2 de l’espai de cuina i tenint en compte que hi ha d’haver 2,25 m2 per infant,                 
l’aforament d’aquest espai per complir la normativa és 130 infants          
aproximadament.  
Per tant s'hauran de fer torns a l’hora de fer ús del menjador. Així ens quedarà                
un aforament d’uns 110 alumnes per torn. Mentre s’espera el torn per entrar al              
menjador els alumnes tendran un temps d’esbarjo que es farà al pati. 

○ 1r torn: Ed.  Infantil. De les 13:00h. a les 13.45h.  
○ 2n torn: 1r, 2n i 5è. De 13:30h a 14:15h. 
○ 3r torn: 3r, 4t i 6è.   De 14:30h a 15:15h.  

 
Entre el primer i segon torn s’ha de fer neteja i desinfecció de l’espai que               
utilitzaran els infants de 5 anys que l’hauran d’utilitzar els de 1r de primària. 
Entre el segon i el tercer torn s’ha de fer la neteja i desinfecció de les taules i                  
s’han de tornar a muntar per dinar el tercer torn. 
Serà imprescindible tenir a algú que es dediqui a la neteja i desinfecció de les               
taules, cadires i espais de pas entre els diferents torns. 

● Els alumnes del tercer torn faran el seu esbarjo abans de baixar a dinar.              
Ocuparan les pistes i el pati de darrera. Es distribuirà l’espai per grups de              
convivència.  

● Els infants d’educació infantil hauran de baixar les seves pertinences (bosseta i            
jaqueta). S’habilitarà un espai al menjador per deixar-ho.  

● Els alumnes de primària hauran de dur mascareta en els desplaçaments pel            
centre fins arribar al menjador i a l’hora de l’esbarjo (tant si és abans com               
després del menjador). Es cercarà la manera per a que cada infant pugui             
guardar la seva mascareta el temps del dinar. 

● Es sol·licitarà a l’empresa que tots els infants que queden dies fixes, encara             
que siguin un o dos a la setmana, facin el pagament pel banc, ja que en                
aquests moments les famílies no poden entrar al centre per a la compra de              
tickets com es feia habitualment Per altra banda, és recomanable no fer            
manipulació ni interaccions de diners en efectiu i s’ha d’evitar la manipulació de             
material en paper (tal com els tickets, tenim una mitja de 80 tickets diaris). És               
molt difícil gestionar el recompte i col·locació diària dels infants esporàdics a la             
zona del menjador, si estan contemplats com a fixes facilitaria l’organització de            
taules i cadires. 

● S’haurà de contemplar l’augment dels monitors segons les necessitats         
detectades durant el servei de menjador.  

14.1.1. Disposició de l’espai: 

● Es montarà una taula per aula (per grup de convivència). Es montaran les taules              
segons el nombre d’alumnes del grup que quedin a dinar habitualment. Tant si             
queden cada dia com si queden dies específics fixes. 
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Els infants es seuran sempre a la mateixa taula i s’evitarà canviar de lloc dins la taula.                 
Els alumnes que queden només alguns dies a la setmana fixes, tendran el seu lloc a                
la taula del seu grup de convivència.  

● Els infants de 5 anys del primer torn i els de 1r de primària del segon torn faran ús de                    
les mateixes taules, així com els infants del segon i del tercer torn, però el segon torn                 
farà ús d’un dels costats de la taula i el tercer torn farà ús de l’altre costat, d’aquesta                  
manera cada torn disposarà de les seves cadires diferenciades, entre torn i torn             
s’haurà de netejar i desinfectar la taula, però no les cadires ja que no les compartiran.                
En finalitzar el servei de menjador es netejarà i desinfectarà totes les cadires i taules. 

● Entre taula i taula es mantindrà la distància de 2 metres per garantir la seguretat.  
● Es deixarà un espai ampli entre les taules que utilitzen els d'educació infantil i les que                

utilitzen els de primària. Aquest espai serà per als moviments dels/les monitors/es            
amb els carretons i s’utilitzarà com a passadís per als desplaçaments dels alumnes             
per l’entrada i la sortida del menjador. 

14.1.2. Entrades i sortides al menjador:  

● Els alumnes del primer torn (Infantil) entraran i sortiran per les escales de l’ascensor              
ja que és molt més fàcil i còmode per a ells. 

● El alumnes del segon i tercer torn (1r, 2n i 5è) i (3r, 4t i 6è), utilitzaran l’escala que                   
baixa al gimnàs i entraran per la porta que dóna al menjador des del gimnàs. La                
sortida serà per l’escala de l’ascensor. Així s’afavoreix que els alumnes puguin dur els              
seus estris, tassó i coberts, a la zona de neteja, tal com han anat fent fins ara (és un                   
hàbit molt consolidat). Es podrà fer ja que tendran espai suficient per moure’s i no               
hauran de tocar res dels altres i podran anar amb ordre un darrere de l’altre.               
D’aquesta manera seguim treballant l’autonomia i col·laboració en les tasques          
comunitàries. 

● En els moviments de l’entrada i sortida al menjador es mantindrà la distància de              
seguretat entre els grups de convivència.  

● Tant a l’entrada com a la sortida es procedirà al rentat de mans. L’alumnat del primer i                 
segon torn es rentarà les mans al bany del seu pis abans de baixar al menjador.                
L’alumnat del tercer torn farà ús dels banys del pati i els banys del passadís del                
costat del gimnàs, de manera escalonada i controlant el grup de convivència. 

 

14.1.3. Després de menjador: sortides i esbarjos 

● No es disposen d’espais suficients després del menjador per als alumnes d'infantil i             
primària a l’hora. Per aquest motiu s’hauran de reestructurar els horaris de finalització             
del servei i sortida del centre i sol·licitar a l’AMPA que modifiqui els horaris de les                
activitats extraescolars per als alumnes d’educació infantil. 

● La reestructuració serà la següent: 
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○ Infantil: els infants d’infantil aniran al pati de 3 anys, i allà es distribuirà l’espai               
en grups de convivència. Cada infant ha de portar la seva bosseta i jaqueta, ja               
que les famílies no poden entrar al centre.  
La finalització del servei de menjador dels alumnes d’educació infantil serà a            
les 14.30h. Les famílies podran recollir els infants de 14.30 a 14:50h.  
La recollida dels alumnes d’infantil es farà per la porta del carrer Jeroni Antich. 
Les activitats extraescolars per infantil començaran a les 15:00h en lloc de les             
15:30h.  

○ 1r i 2n de primària: els de 1r i 2n de primària aniran al pati de darrera i es                   
distribuirà l’espai en grups de convivència. Cada infant ha de portar la seva             
motxilla i jaqueta. 
La finalització del servei de menjador dels alumnes de 1r i 2n de primària serà               
les 14.30h. Les famílies podran recollir els infants de 14.30 a 14:50h.  
La recollida dels alumnes de primer cicle es farà  pel carrer Pere Dezcallar. 
Les activitats extraescolars per a 1r i 2n de primària començaran a les 15:30h,              
aquest infants romandran a l’espai assenayalat fins l’hora d’activitats.  

○ 5è primària: aniran a les pistes de futbol i es distribuirà l’espai en grups de               
convivència. La finalització del servei de menjador dels alumnes de 5è de            
primària serà les 14.30h. Les famílies podran recollir els infants de 14.30 a             
14:50h. Sortiran per la porta principal.  
Les activitats extraescolars per aquests alumnes començaran a les 15:30h,          
aquest infants romandran a l’espai assenayalat fins l’hora d’activitats.  

○ 3r, 4t i 6è primària: en acabar de dinar aniran a recollir les seves pertinences               
per anar al pati, es distribuirà l’espai exterior en grups de convivència, i             
preparar-se per fer la sortida o anar a les activitats extraescolars. 
Per aquests alumnes el servei de menjador acabarà a les 15.20h i les activitats              
extraescolars començaran a les 15:30h. Hauran de sortir del centre a les            
15:20h complint les mesures de seguretat i sense que les famílies entrin al             
centre. Es farà la sortida per la porta principal i s’obrirà la barrera a les 15:20h.  

14.1.4. Horari del servei de menjador 

 

 13:00 a 
13:45 

13:30 a 
14:30 

14:30 a 
14:50 

15:00  15:30 

1r TORN  
educació infantil 

     dinar    esbarjo    sortida inici de les 
activitats 

extraescolars 
d’infantil 

 

2n TORN 
1r, 2n i 5è 

  
  

  
   dinar 

  
sortida 

   1r, 2n i 5è 

  
 

40 



Pla de Contingència del CEIP Aina Moll i Marquès . Curs 2020/21 

3r TORN 
3r, 4t i 6è 

    esbarjo  
14:30 a 15:15    dinar 

sortida 3r, 4t, 
6è  

 
ESCENARI B: 
El servei de menjador es mantindrà igual que a l’escenari A si compleix la normativa vigent i                 
amb les modificacions pertinents, sempre i quan es pugui dur a terme amb els mitjans que                
disposam. 

14.2. Escoleta matinera 
ESCENARI A 
Per aquest curs escolar i, en funció de les instruccions d’organització i funcionament i les               
possibilitats d’incorporació de l’alumnat als centres, s’organitzarà aquest servei, d’acord amb           
les normes sanitàries del COVID-19.  

El servei haurà d’ocupar el gimnàs per poder garantir la distància de 1’5m entre els alumnes                
de diferents grups de convivència.Tots els alumnes de primària hauran de dur mascareta.  

L’empresa durà un registre diari dels assistents. 

Aquest espai s’haurà de desinfectar després del seu ús per part del personal de neteja. En                
cas que no es disposi de personal de neteja en horari escolar, l’AMIPA se’n farà càrrec.                
L’AMIPA s’encarregarà d’aquest espai de cara a les activitats extraescolars que es puguin             
realitzar els horabaixes. 

ESCENARI B 
Es desconeix com es podrà dur a terme, encara que s’intentarà adaptar a les noves mesures                
sanitàries que es presentin. 

14.3. Activitats extraescolars 
Atenent a l’evolució de la crisi sanitària l’AMIPA podrà reformular, anul·lar o calendaritzar de              
nou les activitats al llarg de tot el curs.  
En els escenaris A i B es prioritzarà l’organització d’activitats que puguin complir més              
fàcilment amb les mesures sanitàries i que ajudin a la conciliació familiar.  
L’empresa podrà fer ús dels tres accessos al centre per facilitar les sortides de les activitats. 
L’equip directiu demana que hi hagi una coherència entre les mesures sanitàries que hi ha a                
l’escola en l’horari lectiu i amb les que es prenguin a les activitats extraescolars que es                
realitzen dins el propi centre. 
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15. PLA DE DIGITALITZACIÓ DEL CENTRE  
El nostre centre ha elaborat el pla de digitalització (veure ANNEX Pla de digitalització del               
CEIP Aina Moll i Marquès) seguint les indicacions establertes a l’ANNEX 11 de la Resolució               
de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i                
contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària             
ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat             
autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021. 
Aquest pla de digitalització es durà a terme de manera progressiva, ja que cal fer una                
inversió en la compra de dispositius per poder treballar amb l’alumnat. 
Per al curs 20/21 es preveuen les següents actuacions: 

● Crear el domini @ceipainamoll.com (ja es fa ver el mes de juny). 
● Crear els correus a l’alumnat i al professorat del centre. 
● Iniciar una formació per al professorat del centre en les eines de Gsuite. 
● Introduir l’alumnat de segon cicle en l’ús de les noves tecnologies i les eines              

Gsuite. 
● Donar a conèixer el pla de digitalització a les famílies. 
● Renovar els equipaments informàtics en la mesura que sigui possible. 

 
Correu corporatiu: Durant els primers quinze dies de curs es donaran els correus             
corporatius, que haurà creat l’administrador de la consola, tant al professorat com als             
alumnes. Pel que fa al correu dels alumnes, que en el nostre cas són menors de 14 anys,                  
serà necessària una autorització dels pares. Tant els alumnes d’infantil com els de primer              
cicle de primària també tendran correu propi per tal de tenir un entorn segur en cas de                 
necessitar comunicació amb ells i amb les seves famílies. 
 
Aula digital: Tots els grups d’alumnes utilitzaran el mateix tipus d’aula digital que serà el               
CLASSROOM. També es podrà utilitzar un blog de classe, sobretot pels més petits ja que               
així el treball es podrà presentar d’una manera més visual. A l’escenari A el segon cicle de                 
primària dedicarà almenys una sessió setmanal al treball telemàtic en alguna o totes les              
àrees o bé treballarà una àrea del currículum amb eines digitals sempre que sigui possible               
tenint en compte la disponibilitat de dispositius. A l’escenari B s’intentarà seguir la formació              
digital de l’alumnat, especialment del segon cicle de primària i sempre que el centre tengui               
els dispositius necessaris. A l’escenari C l’alumnat del centre utilitzarà el Classroom            
permetent establir uns criteris comuns i un horari adequat que es donarà a conèixer a les                
famílies.. 
 
Formació dels mestres: està prevista pel primer trimestre del curs 2020-21. Es durà a              
terme a través del IBSTEAM, es començarà pel nivell bàsic i posteriorment s’anirà ampliant. 
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De totes maneres, durant els primers dies de setembre el professorat durà a terme una               
formació bàsica de dues hores (al matí) impartida per la nostra coordinadora TIC. 
 
Formació de les famílies: el centre intentarà dur a terme una aproximació de les famílies a                
l’entorn digital (tallers, conferències, etc), sobretot les d’infantil i primer cicle de primària amb              
l’ajuda de l’AMIPA. 
 
GESTIB: S’ha d’aconseguir l’alta de totes les famílies al GESTIB. 
 
A principi de curs el/la tutor/a, haurà de detectar tot aquell alumnat vulnerable amb bretxa               
digital, per tal de sol.licitar un equip o conexió a internet (IBSTEAM). 
 
Tot el professorat del centre seguirà els mateixos criteris per l’ús de la comunicació a les                
famílies i els alumnes.  
 
En aquest enllaç es pot accedir al nostre Pla de digitalització: 
https://docs.google.com/document/d/12qofaVmpIlEnPFXrkB4uAOuMmdsljF5BKzNNkRCch1
o/edit?usp=sharing 
 
Per dur a terme tot el pla de digitalització s’ha de comptar amb els mitjans digitals                
necessaris, es per això que durant el primer trimestre es farà inventari per tal de detectar les                 
deficiències i així comunicar-ho a la Conselleria. Cal dir que la manca de material pot               
suposar un impediment pel bon desenvolupament de tot el pla. Amb els recursos econòmics              
de l’escola resulta difícil adquirir i renovar ordinadors, necessaris tant per als alumnes com              
per al professorat. 
 

16. PLA D’ACOLLIDA DEL PROFESSORAT I      
ALUMNAT EN PRÀCTIQUES 
Es continuarà aplicant el pla d’acollida del centre tant pel professorat com per l’alumnat en               
pràctiques. Es revisarà el document i es faran les modificacions necessàries per tal             
d’adaptar-lo a la nova situació.  
En aquest enllaç s’adjunta el pla d’acollida del professorat i alumnat en pràctiques:  
https://drive.google.com/file/d/1egUcQWqrIvtP-EMz_9b04K2V1m_Jx3UD/view?usp=sharing 
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17. ATENCIÓ I COL.LABORACIÓ AMB LES 
FAMÍLIES  
Aquest curs s’ha de tenir especial esment en que la informació arribi a totes les famílies a fi 
de respectar les noves normes i col·laborar en el compliment de tot el que s’especifica en el 
pla de contingència del centre. 
Es sol·licitarà que l’AMIPA organitzi formacions per a les famílies i/o col·labori en la creació 
de materials per ajudar a les famílies que ho necessitin (instruccions, tutorials, enllaços, 
correu,...). (Aquestes es contemplen en el pla digital).  
 

17.1. Pla d’acollida alumnat 

ESCENARI A: 

El pla d’acollida per a les famílies noves al centre (famílies dels infants de tres anys) 
s’especifica al punt 7.1.1. d’aquest document. 

Els dos primers dies de curs, 10 i 11 de setembre, es flexibilitzarà l’horari i s’escalonaran les 
entrades de l’alumnat al centre per tal de poder fer l’acollida de l’alumnat i evitar 
aglomeracions. 

Es faran dos torns d’assistència: 

Educació infantil 

HORA 
D’ENTRADA 
AL CENTRE 

DIJOUS 10 DE 
SETEMBRE 

DIVENDRES 11 DE 
SETEMBRE 

9:00h 4 anys 5 anys 
 

Educació primària 

HORA 
D’ENTRADA 
AL CENTRE 

DIJOUS 10 DE 
SETEMBRE 

DIVENDRES 11 DE 
SETEMBRE 

8:30h CINQUÈ SISÈ 

9:00h TERCER QUART 
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9:30h SEGON PRIMER 
 

Aquests dos dies tots els mestres de primària ajudaran a fer les entrades. 
L’horari de sortida serà l’habitual, a les 13:30h i els alumnes que facin ús del servei de                 
menjador podran quedar a dinar al centre. 
L’alumnat dels cursos de 4 anys, segon, tercer i cinquè no assistirà al centre el dia 11 de                  
setembre. 
A partir de dilluns 14 l’horari serà l’habitual per a tot l’alumnat. 
Aquests dos dies es dedicaran a les següents activitats: 

● acollida dels infants. 
● informació sobre les mesures de protecció, prevenció i higiene. 
● horaris d’entrada i sortida. 
● horari i funcionament del pati. 
● circuits d’entrada i sortida que els pertoquen amb simulacions d’aquests          

desplaçaments. 
● ús dels espais assignats (banys, pati…). 
● presentació de l’equip docent. 

Així mateix, aquestes mesures es comunicaran a les famílies abans de l’inici de curs, tal i                
com indiquen les instruccions. També se’ls informarà mitjançant la pàgina web i SMS del              
número de l’aula i la ubicació d’aquesta. 

Per a l’acollida de les famílies es planificaran reunions de grup amb els tutors per explicar la                 
nova organització els dies previs a l’inici de curs. 

ESCENARI B: 

En el cas que les noves mesures siguin compatibles, es durà a terme d’una manera               
semblant a l’escenari A. En el cas que no pugui ser així, s’haurà d’organitzar segons les                
noves instruccions.  

ESCENARI C: 

El pla d’acollida es durà a terme telemàticament (a través de Google meet) sempre que sigui                
possible, segons la disponibilitat d’accés de cada família. 

17.2. Informació periòdica a les famílies (entrevistes i        
reunions) 

ESCENARI A I B 

● Entrevistes individuals amb les famílies: es mantindran de manera presencial,          
sempre amb cita prèvia per evitar les aglomeracions i poder organitzar la trobada amb              
seguretat. La cita es concertarà entre la família i el professional amb qui es vulgui               
mantenir la reunió, a través de l’agenda o del correu electrònic. En cas d’urgència es               
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pot telefonar al centre. Aquestes es realitzaran a l’aula del grup-classe mantenint el             
dimecres com a dia de tutories. 

● Reunions amb les famílies del grup classe: A començament de curs, durant el mes de               
setembre, i si és possible abans de començar el curs es faran reunions presencials              
amb les famílies. 
En aquestes reunions podrà assistir només un dels tutors legals de l’alumne (sempre             
que sigui possible arribar a acord entre els dos) i es faran dos torns de reunió per a                  
cada un dels grups per poder controlar l'aforament a les aules i garantir la distància               
d’un metre i mig entre els assistents. 
Aquestes reunions es faran a l’aula corresponent, les faran preferentment els tutors i,             
en cas de no ser possible, un mestre de suport o especialista. L’adult que assisteixi a                
la reunió ocuparà el lloc (cadira) de l’infant que representa i haurà de portar              
mascareta. 
Temes a tractar: 

● Donar a conèixer el Pla de contingència: s’explicaran a les famílies tots els             
canvis en l’organització del centre i les noves normes d’organització i           
funcionament que afecten a tota la comunitat educativa, la informació de les            
mesures sanitàries i protocol d’actuacions en cas de confinament . 

● Donar a conèixer el pla de digitalització de centre i es farà una breu introducció               
de la posada en marxa del l’entorn Gsuite. 

● A més a més, s’insistirà des de les tutories a totes les famílies, que es donin                
d’alta al sistema Gestib. 
 

L’equip directiu elaborarà el guió d’aquestes reunions amb la informació que s’ha de             
traslladar a les famílies i s’elaborarà una presentació que servirà de suport als             
mestres a l’hora de fer la reunió. 
 

PLANIFICACIÓ DE LES REUNIONS 

CURS DIA HORES CURS DIA HORES 

3 ANYS  4 setembre 9h 
11h 

3r PRIMÀRIA 9 setembre 16:45h 
18:45h 

4 ANYS 7 setembre 9:30h 
11:30h 

4t PRIMÀRIA 10 setembre 16:30h 
18:30h 

5 ANYS 8 setembre 9:30h 
11:30h 

5è 
PRIMÀRIA 

9 setembre 17:00h 
19:00h 

1r PRIMÀRIA 9 setembre 9:30h 
11:30h 

6è 
PRIMÀRIA 

10 setembre 17:00h 
19:00h 

2n PRIMÀRIA 9 setembre 
 

16:30h 
18:30h 
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ESCENARI B I C 
 
En cas de passar als escenaris B o C, les entrevistes i reunions amb les famílies seran                 
telemàtiques a través del Google meet o telefòniques. 
 
Canals de comunicació amb les famílies: A l’escenari A i B s’utilitzaran les eines habituals               
de comunicació (carpeta a e.infantil i agenda a primària). També s’utilitzarà el GESTIB             
juntament amb els correus corporatius creats al centre, que a l’escenari C es convertiran en               
les principals eines de comunicació amb les famílies. En aquest escenari C es farà un               
seguiment telefònic amb aquelles famílies més vulnerables si es fa necessari. 
 
Informació a la comunitat educativa 
L’equip directiu i la persona coordinadora de la comissió de salut adoptaran les mesures              
necessàries per assegurar que tot el personal del centre, les famílies i l’alumnat conegui el               
present pla de contingència així com els diferents protocols a seguir per complir totes les               
mesures de prevenció, coordinació i organització i funcionament per fer front a la crisi              
sanitària ocasionada per la COVID-19 (Boib 119, 7 juliol 2020) 
S’informarà a través dels mecanismes oficials que té establert el nostre centre 
(pàgina web, reunions amb les famílies…) 

 

18. PLA D’EVACUACIÓ  
Davant una situació d’emergència s’aplicarà el pla d’evacuació del centre.  
Les mesures especificades en aquest pla es poden veure modificades si en la seva aplicació               
no donen els resultats esperats. 

19. AVALUACIÓ INICIAL 

19.1. Educació infantil 

L’avaluació inicial ha de suposar una anàlisi de necessitats (emocionals, curriculars, familiars            
i relacionals) i ha de servir de punt de partida.  

ESCENARI A: L’avaluació inicial serà el punt de referència per prendre decisions relatives             
al desenvolupament del currículum d’acord amb la línia de centre, concretades en les             
programacions didàctiques i la seva revisió, que s’han d’adequar a les característiques i als              
coneixements dels alumnes. A 4 i 5 anys aquesta avaluació tendrà en compte la informació               
individual de cada infant procedent del curs 2019-20. Aquesta es durà a terme els primers               
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dies d’escola a partir de les modificacions pertinents de les proves inicials que ja disposa el                
nostre centre. 

ESCENARI B: S’adoptaran les mateixes mesures que a l’escenari A, si bé, s’haurà d’adaptar              
la temporització. 

ESCENARI C: L’avaluació inicial tindrà en compte la mateixa informació individual de cada             
infant.  

19.2. Educació primària 

L’avaluació inicial ha de suposar una anàlisi de necessitats (emocionals, curriculars, familiars            
i relacionals) i ha de servir de punt de partida.  

ESCENARI A: L’avaluació inicial serà el punt de referència per prendre decisions relatives             
al desenvolupament del currículum d’acord amb la línia de centre, concretades en les             
programacions didàctiques i la seva revisió, que s’han d’adequar a les característiques i als              
coneixements dels alumnes. Aquesta avaluació tendrà en compte la informació individual de            
cada infant procedent del curs 2019-20, butlletins de qualificacions, informes individuals, del            
Document Individual de l’alumne amb NESE o del Pla individual de l’alumnant amb altes              
capacitats intel·lectuals, acta de la sessió d’avaluació ordinària. 

Aquesta es durà a terme els primers dies d’escola a partir de les modificacions pertinents de                
les proves inicials que ja disposa el nostre centre. 

ESCENARI B: S’adoptaran les mateixes mesures que a l’escenari A, si bé, s’haurà d’adaptar              
la temporització. 

ESCENARI C: L’avaluació inicial tindrà en compte la mateixa informació individual de cada             
infant però el traspàs d’informació entre nous tutors/tutores i els tutors/tutores del curs             
anterior es farà telemàticament, sempre que sigui possible. 
 

20. COORDINACIÓ ENTRE ETAPES    
EDUCATIVES  

20.1. Coordinació entre 2n cicle educació infantil i educació         
primària  

Aquest traspàs d’informació entre etapes, inclourà aspectes de l’àmbit curricular com del            
socio-afectiu, dedicant una especial atenció a l’alumnat amb NESE. 
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ESCENARI A i B: les dates d’aquestes coordinacions constaran a la PGA i es tendran en                
compte una sèrie de documents: acta de la sessió d’avaluació ordinària del curs anterior,              
DIAC, documents individuals NESE, informes individuals, etc. 

ESCENARI C: Igual que als escenaris anteriors però de forma no presencial. 

20.2. Coordinació entre Educació primària i Educació       
secundària obligatòria. 

Aquesta coordinació es va dur a terme durant el mes de juny passat amb dos els instituts                 
(IES Joan Alcover i IES Ramon Llull). Es va realitzar una reunió de l’equip d’orientació del                
nostre centre amb l’equip d’orientació de cada IES. A més, els tres tutors de 6è es van reunir                  
amb les cap d’estudis dels dos centres de secundària. Aquestes reunions es van realitzar a               
través del Google meet i/o telefònicament. 

Les actuacions necessàries derivades de l’estat d’alarma que hem viscut durant el curs 2019              
- 2020, han fet que aquesta coordinació sigui personalitzada, prenent com a punt de partida               
l’informe final d’aprenentatge i, si és el cas, el Document Individual de l’alumne amb NESE,               
incidint en: els aspectes essencials del currículum que no han pogut ser treballats a causa               
de l’estat d’alarma, les mancances de tipus social i afectiu que, si és el cas, s’hagin detectat i                  
el traspàs d’informació de l’alumnat, especialment dels més vulnerables i els que presenten             
NESE. 

En funció de cada escenari les coordinacions seran presencials o telemàtiques.  
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