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INTRODUCCIÓ

Per tal de recuperar progressivament la plena normalitat educativa, millorar el rendiment acadèmic, el benestar emocional i l'equitat, aquest curs
2021-2022 s'ha d'organitzar amb l'objectiu prioritari de garantir la presencialitat completa de tot l'alumnat.
Amb la finalitat que el funcionament del centre es desenvolupi en les millors condicions de seguretat, s’ha d'assegurar l'adopció de les mesures organitzatives que siguin necessàries per evitar aglomeracions i
garantir que l'alumnat i treballadors puguin complir les indicacions de distància o limitació de contactes, així com les mesures de prevenció personal, que s'indiquin per les autoritats sanitàries i educatives,així
com les mesures adequades per a prevenir els riscos de contagi.

En aquest sentit, el Pla de Contingència és el document on s’inclou l’organització de l’inici de curs, la previsió de les actuacions que s’han de dur a terme per prevenir el risc de contagi i per poder fer front a les
possibles eventualitats i escenaris que es puguin produir durant el curs 2021/22 a causa del COVID-19.
Aquest Pla de Contingència pot ser fruit de revisió i actualització en base a les normatives, protocols i mesures que puguin sorgir per part de les administracions (sanitat i educació).

Normativa de referència
● Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció,

coordinació, 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 durant el curs
2021-2022

● Documents Conselleria

Objectius del Pla de contingència  marcats per la normativa

● Crear entorns escolars saludables i tan segurs com sigui possible, tant físicament com emocionalment, mitjançant mesures de promoció de la salut, prevenció i protecció adaptades a cada etapa
educativa.

● Possibilitar la detecció precoç de casos i que es gestionin adequadament a través de protocols d'actuació clars i de coordinació dels agents implicats.
● Mantenir la funció educativa i preservar el dret a l’educació en condicions de seguretat per a tots els membres de la comunitat educativa.
● Minimitzar l’efecte de les situacions possibles, no sempre previsibles, per garantir la continuïtat de les activitats educatives en situacions de no normalitat.
● Reforçar els hàbits sanitaris i els aspectes d’educació per a la salut, que puguin ser d’aplicació més enllà de la situació concreta provocada per la COVID-19.
● Determinar responsables de l’execució i de la supervisió del pla
● Determinar els responsables de la comunicació a la comunitat educativa.
● Definir els aspectes a planificar: curriculars, organitzatius, administratius  i de gestió
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● Identificar les dificultats organitzatives i preveure les actuacions en els diferents escenaris (A, B, C): planificar i comunicar les mesures a adoptar en cada cas, anàlisi de la viabilitat, condicions per a
l’execució, previsió de la realització de simulacres, transició entre els distints escenaris, etc.

Escenaris
Els escenaris es revisaran durant el primer trimestre del curs i s'ajustaran a la baixa o es faran més exigents, segons avanci la vacunació de l'alumnat i d'acord amb la valoració que facin de l'evolució de la
pandèmia les autoritats sanitàries. (punt 2.4 Resolució).
La indicació de canvi d'escenari l'establiran les autoritats sanitàries i el canvi es mantindrà com a mínim durant dues setmanes fins que es torni a avaluar (punt 2.2 Resolució)

NOVA NORMALITAT

NIVELL ALERTA 0 NIVELL ALERTA 1 NIVELL ALERTA 2

Ensenyament presencial.
Organització d'acord amb les distàncies de les pautes sanitàries
Mesures de prevenció, protecció i d'higiene en l'entorn de
treball.
Pla de contingència digital de centre.

Ensenyament presencial.
Organització d'acord amb les distàncies de les pautes sanitàries
Mesures de prevenció, protecció i d'higiene en l'entorn de
treball.
Pla de contingència digital de centre.

Ensenyament presencial.
Organització d'acord amb les distàncies de les pautes sanitàries
Mesures de prevenció, protecció i d'higiene en l'entorn de
treball.
Pla de contingència digital de centre.

NIVELL ALERTA 3 I 4

● Organitzacio d'acord amb les distancies establertes per les pautes sanitaries
● Ensenyament presencial per a I'educacio infantil, la primaria i fins a segon d'ESO en tots els casos.
● Opció d'ensenyament semipresencial a partir de tercer d'ESO de manera excepcional, names si no es possible mantenir la distància de seguretat establerta.
● Mesures de prevencio, proteccio i d'higiene en I'entorn de treball.
● Pla de contingència digital del centre.
● Ensenyament digital, per si es dona el cas excepcional que s'hagi de suspendre I'activitat lectiva presencial,
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Aspectes a planificar pel centre als diferents escenaris : curriculars,organitzatius,administratius i de gestió.

1 PLANIFICACIÓ DE LES MESURES DE PREVENCIÓ, PROTECCIÓ I HIGIENE DAVANT LA COVID 19 ADAPTADES A L’ETAPA EDUCATIVA

MESURES DE PROTECCIÓ ALS DIFERENTS ESPAIS DEL CENTRE

ENTRADES I SORTIDES PAUTES SON SERRA

Nova normalitat

Molt important
Els docents han d’entrar al centre a les 8’20 hores per fer el marcatge individual al GESTIB , pujar a classe per obrir les portes i finestres  i davallar als patis abans de les 8’30 hores.

ENTRADES esglaonada entre les 8’30 i 8’45h una vegada hagin entrat puntualment els grups assignats es tanquen les portes fins les 9’00 h. Seguint les normes del centre els alumnes que arriben tard no
poden accedir al centre  durant l’entrada d’un altre grup i hauran d’esperar fora del centre amb la mascareta, mantenint les distàncies de seguretat.

- Alumnes de 3 anys durant el mes de setembre entrada tranquila (fins porxo) entre les 8’45 i le 8’55h. Amb 1 acompanyant el deixa amb la mestra que l’acompanya a l’aula.

SORTIDES esglaonada entre les 13’15 i 13’30 h. Les famílies no poden accedir a l’interior de l’edifici per a recollir als alumnes, els alumnes d’infantil 3, 4 i 5 anys surten acompanyats per les seves tutores que
els entregaran directament a les famílies. Els alumnes d’infantil que fan ús del menjador queden a les aules acompanyants pels docents fins les 13’30 hrs, a partir d’aquesta hora romandran sota la
supervisió dels monitors del servei de menjador.

SESSIONS PRIMÀRIA I EEM  (Horari 8.30 a 13.30h)
Les sessions amb especialistes  s’inicien a les 9, 10, 11,30 i 12’30
Totes les darreres sessions amb especialistes han de finalitzar  a les 13’15 h
ENTRADES I SORTIDES HORARI LECTIU ENSENYAMENTS DE MÚSICA ( 13.30 a 17.30h)
Durant l’horari lectiu 13.30 a 17.30 s’utilitzarà sempre  l’escala A per pujar i l’escala B per baixar.

- 13.30h: Tot l’alumnat d'ensenyaments de música que tengui classe a les 13.30 ha d’esperar a l’aula de primària fins que el professor d’EEM el vengui a cercar. L’alumnat i professorat EEM ha
d’esperar a l’aula de primària fins que la resta de l’alumnat hagi finalitzat la sortida. En finalitzar la sessió tot l’alumnat de llenguatge musical i instrument ha de baixar l’alumnat al menjador i a
l’Entrada Principal

- 14.30h Mestres de LLM i instrument recullen alumnat al menjador i a l’entrada principal exterior. (La porta estarà sempre tancada)
- 15.00h: A les sessions d’orquestra i Banda un mestre recull alumnat al menjador i un ’altre recull alumnat a Entrada Principal exterior i acompanyen alumnat a recollir instruments a taquilles.

Quan finalitza la sessió el professor d’orquestra i banda entreguen alumnat a Entrada Principal exterior i “Club del cole”
- 15.30h Mestres de LLM i instrument recullen alumnat al menjador i a l’entrada principal exterior. (La porta estarà sempre tancada)
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- 16.30h Mestres de LLM i instrument recullen alumnat al “Club del cole”  i a l’entrada principal exterior. (La porta estarà sempre tancada)

HORARIS I ACCESSOS PER NIVELLS I ESCENARIS CEIPIEEM SON SERRA

INFANTIL: ESCENARI NOVA NORMALITAT (nivell d’alerta 0, 1 i 2)

NIVELLS HORARI ACCÉS CENTRE ACCÉS AULES / SORTIDA

4t EI
Entrada 8:40:00 c Maribel per portes 2 i 3 entrada principal amb tutores i acompanyant (ATE i +1)

Sortida 13:10 c Maribel per portes 2 i 3 entrada principal amb tutores i acompanyant (ATE i +1)

5è EI
Entrada 8:30 c Maribel per portes 2 i 3 entrada principal amb les tutores

Sortida 13:15 c Maribel per portes 2 i 3 entrada principal amb les tutores

6è EI
Entrada 8:35 c Maribel per portes 2 i 3 entrada principal amb les tutores

Sortida 13:20 c Maribel per portes 2 i 3 entrada principal amb les tutores

PRIMÀRIA: ESCENARI NOVA NORMALITAT (nivell d’alerta 0, 1 i 2)

NIVELLS HORARI ACCÉS CENTRE ACCÉS AULES

1r EP
Entrada 8:30 c Matamusinos Amb el tutor/a pujar per escala A

Sortida 13:15 c Matamusinos Amb el tutor/a baixar per escala B

2n EP
Entrada 8:35 c Matamusinos Amb el tutor/a pujar per escala A

Sortida 13:20 c Matamusinos Amb el tutor/a baixar per escala B

UEECO
Entrada 8:35 c Matamusinos Amb el tutor/a pujar per escala A

Sortida 13:20 c Matamusinos Amb el tutor/a baixar per escala B

3r EP
Entrada 8:45 c Maribel Amb el tutor/a pujar per escala A

Sortida 13:25 c Maribel Amb el tutor/a baixar per escala B

4t EP
Entrada 8:50 c Maribel Amb el tutor/a pujar per escala A

Sortida 13:30 c Maribel Amb el tutor/a baixar per escala B
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5è EP
Entrada 8:45 c Matamusinos Amb el tutor/a pujar per escala A

Sortida 13:25 c Matamusinos Amb el tutor/a baixar per escala B

6è EP
Entrada 8:50 c Matamusinos Amb el tutor/a pujar per escala A

Sortida 13:30 c Matamusinos Amb el tutor/a baixar per escala B

CANVIS D’AULA  PAUTES SON SERRA

Nova normalitat

Seguir horari estricte.
Les sessions en aules específiques acabaran entre 10 ò 15 minuts abans per poder recollir, netejar i ventilar l’aula. Abans d’entrar i sortir de cada aula, professorat i l'alumnat haurà de rentar-se les mans
amb aigua i sabó o fer ús del gel hidroalcohòlic. El centre proporcionarà gel hidroalcohòlic a cada aula i als espais comuns del centre. És molt important seguir l’horari de forma estricta.
Els alumnes de 3r-6è de primària netejaran el seu espai i el material que han utilitzat. La neteja d’instruments musicals apareix descrita a les mesures específiques per especialitats/assignatures
El professor especialista acompanya els alumnes a l’aula i recull el següent grup una vegada l’aula estigui preparada.
Seguir les  pautes de desplaçament per passadissos i escales (circular sempre per la part dreta, respectant l’espai marcat).
Utilitzar l’escala A per pujar i la B per baixar.
Respectar l’ordre i la distància de 1’5 metres entre grups.
Tots els desplaçaments amb mascareta. Sempre amb acompanyament o supervisió de l’adult L’alumnat d’educació infantil no portarà mascareta, excepte als espais a on es doni encreuament de
diferents GCE (entrades/ sortides, passadissos, banys).
Tot l’alumnat d’infantil i primària s’ha d’acompanyar fins l’aula d’infantil o primària, en la que hi haurà el tutor/especialista. L’alumnat ha d’estar sempre acompanyat a tots els espais,sota la supervisió
d’un tutor/a o especialista.
El professor especialista que acompanya el grup, deixa el grup a la seva aula i torna a l’aula de l’especialista per ventilar i preparar pel següent grup.

7



AGRUPAMENTS, AULES I ESPAIS

Nova normalitat

En tots els nivells educatius es minimitzaran els canvis d’aula dels alumnes i docents, per evitar així el contacte dels docents amb diversos grups d’alumnes.
S’ha de garantir l’estanqueitat en totes les activitats que es duguin a terme al centre educatiu.
S’establirà l'aforament màxim a tots els espais del centre i es retolarà a l’entrada de cada espai.
S'ha de respectar en tot moment la distancia d'1,5 m en els passadissos, escales, banys i zones comunes entre diferents GEC.
S'ha de prioritzar, en la mesura del possible, la utilització dels espais a l'aire lliure per a la realització de les activitats educatives i de lleure, tant els del mateix centre educatiu com externs.

Agrupaments
S'han d'evitar, de manera general, aquelles activitats al centre educatiu que comportin el contacte entre diferents grups de convivència o classes en què no es pugui mantenir la distància mínima
interpersonal de 1’5 metres entre els grupos
Es permet la interacció entre grups del mateix curs. S'han de prioritzar les activitats a l'aire lliure per a aquestes interaccions.

Grups estables
En l'educació infantil, l'educació primària, i l'educació especial els alumnes s'han d'organitzar per grups estables de convivència (GEC), formats pel grup d'alumnes més el tutor/a, en els quals s'ha de
garantir l'estanquitat en totes les activitats que es duguin a terme al centre educatiu.
S'ha d'evitar el contacte amb altres grups i limitar al màxim el nombre de contactes, tot i que hi podran accedir els professors especialistes i de suport, així com el personal auxiliar que es requereixi.
En aquests grups, no cal guardar la distància estricta, per la qual cosa els seus membres poden interactuar amb més normalitat.
Aquests alumnes en els desplaçaments i fora de l'aula han de guardar una distància d'1,5 m amb alumnes d'altres grups, però no entre ells.
El personal docent i no docent que hi intervingui haurà de portar mascareta higiènica i mantenir la distància interpersonal d'un metre i mig.

Organització de les aules dels grups estables de convivència:
. Cada alumne ha de disposar d'un lloc assignat  i s'ha de senyalitzar .
. Les aules es ventilaran periòdicament. De manera prescriptiva aquesta ventilació es realitzarà abans de l’arribada de l’alumnat, durant l’esplai i en acabar la jornada. En els
centres amb jornada partida també es ventilaran abans de les sessions de l’horabaixa.
. Sempre que sigui possible les finestres i les portes de les aules estaran obertes.
.Durant la jornada escolar es netejaran sistemàticament els panys de les portes i interruptors de la llum, evitant encendre i apagar.
. Cada aula disposarà d’un mesurador de co2
. Recordatori Reglament del centre  : l’alumnat  no han dur joguines de casa  al centre.
Les agrupacions d’alumnes per col·lectives d'instrument i llenguatge musical es formaran respectant els grups de primària (grups A i B), de manera que puguin realitzar els ensenyaments de música i
garantir les condicions de grup estable de convivència entre els alumnes (el professors especialistes de música intervenen com la resta de professorat quan entren en un grup; hauran de mantenir la
distància i portar la mascareta quan no toquin l’instrument de vent o cantin).
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S’ha de respectar, en qualsevol situació,   la distància de seguretat entre persones que no pertanyen al grup estable de 1.5m i pel professorat d’instrument de vent i de cant coral és de 3,0m.

Les sessions de religió i de música de primària es poden fer conjuntament amb els dos grups del mateix nivell , mantenint en tot moment entre els dos grups la distància de 1,5m ; sempre i quan es
respecti la ràtio d'alumnes per professor.
Les sessions de psicomotricitat d’educació infantil es podran mantenir sempre que es retirin els materials que no es poden desinfectar entre sessió i sessió (teles, fustes) els elements de gimnàstica i sols
és podrà fer ús del material específic de psicomotricitat si  el centre disposa de personal de neteja diaria (blocs …)
Els calcetins de Psico es portaran després de cada sessió a casa per rentar. El material de representació; pintura i paper, és d'ús individual per a cada alumne i es minimitzarà el seu ús; a l’hora, es
fomentarà el màxim l’expressió oral. S’evitarà fer més d’una sessió diària.

Altres agrupacions ( no GCE)
En els grups que no s'organitzin com a grups de convivència estable, s'ha de procurar que els alumnes ocupin sempre el mateix lloc dins les aules.
La disposició del mobiliari no ha de permetre que l’alumnat se situï cara a cara.
S’intentarà respectar una distància d’un metre i mig entre la primera fila i la zona de treball del docent (pissarra, pantalla, pissarra electrònica, etc.).
Es retirarà el mobiliari que no sigui imprescindible, si és possible..
Es minimitzarà l’ús de les aules específiques per limitar al màxim els desplaçaments a l’edifici .Després de la utilització d’una aula de desdoblament o una aula específica, aquesta s’haurà netejar i
desinfectar abans de tornar-la a utilitzar.
S’ha  d'evitar la interacció amb altres grups del centre educatiu, limitant al màxim el nombre de contactes.
El personal docent i no docent que no formi part del grup i hi intervingui haurà de portar mascareta higiènica i mantenir la distància interpersonal d'un metre i mig.

Reunions
Per tal d'evitar aglomeracions, limitar els contactes i r el nombre de persones presents en un espai de manera simultània s'han d'evitar les assemblees o reunions presencials en
espais tancats.
Es duran a terme per via telemàtica, especialment amb persones que no treballen als centres. Les reunions de coordinació i altres activitats no lectives es poden dur a terme per videoconferència. En cas
de reunions presencials s'ha de garantir la distància mínima d'1,5 m.

Aules específiques:
A l’entrada de cada aula i espai  (despatxos, sala de professors, despatx orientador…) està indicant l’aforament màxim que sempre S’HA DE RESPECTAR i és responsabilitat del docent.
Com a norma d'obligat compliment  a les 8’20 s’han d’obrir les finestres de totes les aules i espais del centre  per ventilar a més durant la sessió de pati i a l’acabament de la jornada
-Gimnàs : Les sessions de Cor , Banda de Vent, de corda i orquestra  es realitzaran al gimnàs
-Aula música i moviment: Aula música i moviment s’utilitzarà de 8.30 a 13.30 exclusivament per infantil i d’13.30 a 17.30 per llenguatge musical i instrument. L’aula s’haurà de netejar a les 10.30, a les 13.00 i
a les 17.30
-Aula audiovisuals: S’utilitzarà per realitzar les sessions de psicomotricitat a educació infantil i de psicomotricitat terapèutica a l’aula UEECO, l’espai s'haurà de netejar a cada canvi de grup.
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Sala de professors  als equips informàtics d’ús compartit s’han de netejar amb el  material per específic una vegada utilitzats.
Dins la gelera d'ús del professorat només es pot guardar el menjar pel mateix dia. Ha de quedar buida diàriament per a la seva neteja.
A la font d’aigua no es poden emplenar ampolles grans d’aigua, l’aixeta mai ha estar en contacte amb tassons o ampolles.
No hi haurà tassons d’ús personal pels docents
Secretaria: els docents han de fer les consultes, peticions, cridades telefòniques per la finestra amb mampara indicada a tal efecte amb un rètol: ús exclusiu professorat i respectar la distància marcada
pels retols aferrats al trespol.
En cas d’accedir a l’interior s’ha de respectar l’aforament. Els elements d’ús comú (El telèfon, fotocopiadora, calaixos, segells…) s'ha de netejar una vegada utilitzats amb el material específic
Les famílies han de fer els tràmits imprescindibles per la finestra amb mampara indicada a tal efecte amb un rètol: ús exclusiu famílies i hauran de respectar el lloc indicat pels postes i la distància marcada
pels rètols aferrats al trespol.

NETEJA I VENTILACIÓ
S’haurà de fer neteja i desinfecció després del servei a càrrec de l’empresa encarregada del servei qualsevol classe que no és aula de referència d’un grup estable (música de primària, EEM i religió) a cada
canvi de grup s’ha de ventilar i netejar.
Les aules es ventilaran periòdicament abans d’iniciar l’activitat lectiva, entre sessions de classe i en acabar la jornada. Sempre que sigui possible les finestres i les portes de les aules estaran obertes.
Abans d’iniciar la jornada escolar, totes les aules s’han de ventilar 10 minuts. El professorat a les 8’20 ha d’estar a la seva aula per ventilar l’aula.
Se seguiran les normes generals de neteja i ventilació del centre posant especial atenció a superfícies de contacte més freqüents.
S’haurà de fer neteja i desinfecció després del servei a càrrec de l’empresa encarregada del servei. Es realitzarà una neteja i desinfecció de totes les instal·lacions mínim un cop al dia, i es reforçarà en
aquells espais que ho necessitin en funció de la intensitat d’ús.Es tindrà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents, com poms de portes, taules, mobles,
ordinadors, passamans, sòls, telèfons, penjadors i altres elements. Es netejaran els banys amb la freqüència necessària per garantir-ne en tot moment l’estat d’higiene.
Per a la gestió de residus es disposarà de papereres ubicades en cada espai del centre, prioritàriament de tapa i pedal, en els quals poder dipositar qualsevol material residual de forma segura. Aquestes
papereres hauran de ser netejades de manera freqüent.
La ventilació natural es l'opció preferent. S'ha de garantir que totes les aules o espais comuns disposen de ventilació, natural o forçada; en cas contrari no es podran emprar.
Tots els espais s'han de ventilar diariament, inclosos els passadissos del centre si es possible, el temps necessari per permetre la renovació de I'aire, un mínim de quinze minuts abans d'iniciar la jomada,
després de cada canvi de classe i després de cada us.
El temps de ventilació esmentat de quinze minuts es orientatiu i s'ha d'adaptar a les condicions i característiques de cada aula.
Es recomana, sempre que sigui possible, fer servir ventilació creuada, es a dir, obrir finestres o portes de parets oposades I, en lloc d'obrir molt una finestra, repartir la mateixa obertura entre el major
nombre de punts: es molt millor obrir 10 cm en 8 finestres que 80 cm en una.
A tots els espais es mantindran les finestres obertes sempre que la climatologia ho permeti.
Per verificar que la ventilació es suficient s'han de fer servir mesuradors de CO2.
La concentracio de COz no ha de superar en cap moment les 800 ppm. En cas que se superin, s'ha d'incrementar la ventilacio fins que se situi per sota d'aquest indicador.
Corn a mesura complementària, però no substitutiva de la ventilació, es poden fer servir purificadors fios o portàtils d'aire amb filtres d'alta eficàcia HEPA de qualificació igual o superior a H13, que han de
proporcionar un cabal d'aire net suficient per a, almenys, cinc renovacions per hora de tot I'aire de I'aula o espai.
En situacions d'alta transmissió comunitària de SARS-CoV2, s'ha de valorar la priorització de la ventilació natural per la seva efectivitat en la prevenció de la transmissió per sobre d'aspectes com les
condicions de temperatura i humitat necessàries per al confort tèrmic o als requeriments d'eficiència energètica.
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Aules amb grups diferents es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació, sobretot els
utilitzats per més d’un treballador.
En el cas de programar activitats que augmentin I'emissió d'aerosols, com cridar o cantar o fer servir instruments musicals de vent, es recomana realitzar-les sempre que sigui possible a I'exterior i, si no
ho fos, garantir una adequada ventilació, mantenir la distància interpersonal de 2 m a I'interior i I'ús de mascaretes FFP2.
Atès que la realització d'exercici físic també augmenta I'emissió d'aerosols, s'ha de promoure la realització de les classes d'educació física en espais exteriors. En el cas que es realitzin en interiors es
d'especial importància I'ús adequat de la mascareta, augmentar la distància interpersonal i intensificar la ventilació
A tots els espais es mantindran les finestres obertes sempre que la climatología ho permeti.
Les portes de les aules i entrada als banys d’alumnes sempre obertes per evitar tocar les manetes.
Les finestres petites i les finestres del passadís sempre obertes.
Aula UEECO i aula modular: mantenir la climatització a una temperatura entre 23- 26ºC, s’ha de tenir una finestra oberta i revisar el nivell de ventilació perquè la renovació de l’aire de l’exterior sigui
suficient.
El mes de juliol l’Ajuntament de Palma ha  netejat els filtre dels aparells de climatització.
La neteja d’instruments musicals apareix descrita en les mesures específiques

MOBILIARI
Cal llevar el mobiliari innecessari.
Durant la jornada si canvien els alumnes d’un aula s’ha de netejar el mobiliari emprat.
Als diferents espais hi haurà cartells indicant l'aforament màxim

Mesurador CO2
Termòmetre
sabó
paper assecant.
Contenidor amb boss amb tapa i pedal.
Solució desinfectant

PROTOCOL PER A LES CLASSES PRESENCIALS QUE IMPLIQUEN LA PRÀCTICA D’ACTIVITAT FÍSICA
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NOVA NORMALITAT

Les presents mesures es podran ajustar a la baixa o es faran més exigents, segons avanci la vacunació de l’alumnat i d’acord amb la valoració que facin de l'evolució de la pandèmia les autoritats sanitàries (
Resolució 4 de juny)
a)Sempre que sigui possible les classes s'han de dur a terme en instal-lacions o espais a l'aire lliure

.b) Les sortides d'activitat física a la natura es poden realitzar d'acord amb aquestes indicacions: En L'educació infantil, primària i Educació especial bàsica: es poden organitzar per grups estables de
convivència. Quan hi participin alumnes de més d'un grup, s'ha de garantir que es manté en tot moment la distància de seguretat entre alumnes de diferents grups estables. Si la sortida es fa amb autobús i
hi participa més d'un grup estable de convivencia, cal que hi hagi una separació de dues fileres entre cadascun dels grups estables de convivència. » En els altres nivells educatius: s'ha d'assegurar que es
manté en tot moment la distància de seguretat entre els alumnes d'acord amb el que preveu I'apartat 1. En tot cas, no s'han de compartir materials, ni begudes ni menjar.

c) S'han de tenir en compte les característiques de I'alumnat i prioritzar:
Activitats sense contacte físic i en que es garanteix la distància de seguretat.
Activitats en les quals no sigui necessari I'ús compartit de material i equipaments.
Sempre que es facin activitats sense mascareta s'han d'organitzar en subgrups fàcilment identificables.
Els diversos subgrups no han d'interactuar entre si. D'aquesta manera, si es produeix algún cas de contagi, es podrà afavorir I'estudi de contactes i s'hauran d'aïllar menys alumnes.

Mesures de seguretat i higiene
S'han de mantenir els principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la COVID-19 als centres educatius
a) Abans, durant i al final de les classes, s'han d'incloure les rutines higièniques individuals i de desinfecció dels materials emprats quan no comportin riscs per a I'alumnat.
b) Abans d'iniciar la classe i en acabar, els professors i els alumnes s'han de rentar les mans amb aigua i sabó o fer servir gel hidroalcohòlic.
c) S'han d'adaptar els procediments dels jocs i esports col·lectius per practicar-los, respectant les directrius d'aquest protocol.

Distàncies
Pel que fa a les distàncies:
a) S'ha de mantenir la distància de seguretat d'1,5 m quan no es realitza activitat física o quan es realitza activitat física de baixa intensitat.
b) Com més intensitat i/o velocitat de desplaçament, més grans han de ser les distàncies. Sense barreres de protecció, caminant ràpid (4 km/h), hauria de mantenir-se una distància de 5 m; corrent ràpid

(14,4 km/h), de 10 m, i amb bicicleta (30 km/h), almenys de 20 m, i, en tot cas, evitar estar alineat amb I'alumne que tenim al davant (es a dir, evitar anar a rebuf),
c) Per a la pràctica d'activitats dirigides estàtiques de mitjana o d'alta intensitat 0 (rítmiques, de tonificació, cardiovasculars, combinades...) es requereix un mínim de 4m per persona.

Ús de la mascareta
Pel que fa a l'ús de la mascareta en les classes, s'ha de tenir en compte el seguent:
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a) L'alumnat ha d'utilitzar obligatoriament la mascareta higiènica o quirúrgica en aquests casos:
- Durant els trasllats: des que surti de I'aula i fins que arribi al lloc de trobada per iniciar la sessió
- Al vestidor, sempre que se'n faci ús.
- Durant les explicacions i instruccions prèvies a I'inici de I'activitat física
- Durant les activitats d'intensitat baixa (activació i tornada a la calma), sempre que es duguin a terme en un espai tancat, corn un gimnàs o pavelló esportiu
- Quan han finalitzat les activitats de tornada a la calma i I'alumnat ha de recollir i desinfectar els materials (si escau), practicar la higiene individual, recollir els seus estris personals (motxilla, aigua,

roba...), entre d'altres.
- En els moments en que no s'estigui realitzant la sessió de forma activa.

b) En les activitats físiques d'intensitat moderada o alta, desenvolupades sota la supervisió del professorat, en què es garanteixi la distància de seguretat i el seguiment de les mesures d'higiene i protecció,
s'eviti en tot moment el contacte físic i no es comparteixi material, no és obligatori que I'alumnat utilitzi la mascareta.
Aquestes activitats s'han de realitzar en espais exteriors a I'aire lliure. En el cas d'introduir activitats en que no es pugui mantenir aquesta distància de seguretat, tot I'alumnat durà mascareta, sempre que
la naturalesa de I'activitat ho permeti. En aquest cas, cal evitar activitats d'alta intensitat per evitar problemes d'hipòxia o falta d'adaptació cardiorespiratòria a les exigències físiques.
c) Es recomana que I'alumnat dugui una bossa de tela o paper per guardar-hi la seva mascareta quan no la faci servir per evitar que sigui una font de contaminació, i dur una mascareta de recanvi.
d) El professorat ha de portar mascareta higiènica o quirúrgica en tot moment i mantenir la distància de seguretat

L'espai
A I'exterior de les aules d'educació física, gimnasos, instal·lacions esportives i sales de psicomotricitat, etc., s'ha d'indicar en un lloc visible la capacitat màxima de I'espai. A més a més, s'han de posar a

I'interior cartells informatius sobre les normes de prevenció i higiene d'aplicació en la pràctica de I'activitat física.
A I'interior hi ha d'haver dispensadors de gel hidroalcohòlic, viricida autoritzat i registrat pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans. Han d'estar separats en diferents punts de la instal·lació esportiva
per evitar aglomeracions, i també hi ha d'haver contenidors amb tapa i, si és possible, accionats per pedal, per al rebuig del material higiènic (mocadors de paper, mascaretes).
En espais tancats, les activitats esportives poden realitzar-se si es garanteix que es manté la distància de seguretat sempre que sigui possible, prioritzant la distància davant d'altres mesures i sempre que

no s'excedeixi el 50 % de la capacitat màxima permesa en la instal·lació i es pugui garantir una ventilació adequada.
Cal assenyalar el sentit de la circulació: establir i senyalitzar circuits d'entrada i sortida, tant a la instal·lació com a I'espai esportiu, els lavabos/vestidors, magatzems i altres espais, amb elements visuals que
afavoreixin la circulació en un únic sentit. A més a més, es recomana marcar referències visuals a I'espai i en I'entorn que indiquin distàncies mínimes de seguretat. Es recomana senyalitzar un espai específic
perquè I'alumnat pugui dipositar les motxilles i jaquetes, i que en el procés pugui fer-ho de manera ordenada i evitant aglomeracions. Cal mantenir la ventilació dels espais tancats destinats a les classes en
tot moment i deixar les portes i finestres obertes sempre que sigui possible.
Si no és possible, s'ha de ventilar durant almenys 15 minuts a I'inici i al final de la jornada i entre classe i classe, de manera que es pugui garantir que la concentració de CO2no supera les 800 ppm.
El professorat que coincideix per horari en el moment de desenvolupar la seva sessió s'ha de coordinar per a evitar aglomeracions en els accessos, vestidors, magatzem, zones per deixar els estris
personals, etc.
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PROTOCOLS ESPECÍFICS PER ESPECIALITATS I ASSIGNATURES D’ENSENYAMENTS DE MÚSICA

Nova normalitat

PENDENT PUBLICACIÓ DE LES INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES PELS ENSENYAMENTS  DE MÚSICA
Aquest curs s’ha adaptat l’espai del gimnàs com a espai de l’assignatura de cor, bandes i orquestra.

Tot i que l’aplicació de les mesures generals de prevenció, protecció i higiene afecta a totes les assignatures que s’imparteixen al centre, existeixen particularitats
específiques que també s’hauran d’atendre segons l’especialitat i l’assignatura.

Instrument individual de corda, piano i percussió:
- Distància de seguretat 1’5m (també amb el pianista acompanyant)
- Ús de mascareta per part de professor i alumne si en algun moment puntual no es pot mantenir aquesta distància per donar indicacions específiques (tècnica, posició corporal…)
- En el cas dels pianos, rentar i desinfectar les tecles amb tovalloletes desinfectants abans i després de l'execució de cada alumne.

Instrument individual de vent:
- Distància de seguretat 3m (també amb el pianista acompanyant)
- Ús de mascareta per part de professor i alumne si en algun moment puntual no es pot mantenir aquesta distància per donar indicacions específiques (tècnica, posició corporal…)
- Es col·locarà una mampara per minimitzar el risc d’infecció per partícules de saliva durant l’execució.
- Previsió del tractament de l'aigua produïda per la condensació en els pavellons dels instruments a causa de l'expiració:

● Evitar deixar-la sobre el sòl per considerar-se material potencial de propagació del virus. En cas de necessitat, caldrà rentar el terra amb lleixiu.
● Dipositar-la en un contenidor ubicat en un espai separat de l’aula.
● Evitar bufar enèrgicament a través de les diferents parts de l’instrument per a netejar-ho.

Col·lectives de corda i Col·lectives de percussió i Orquestres de corda:
- Distància de seguretat 1’5m
- Faristols d’ús individual
- Ús de mascareta per part de professor i alumne si en algun moment puntual no es pot mantenir aquesta distància per a donar indicacions específiques

Col·lectives de piano:
- Distància de seguretat 1’5m
- Pianos d’ús individual per torns
- Desinfectar les tecles amb tovalloletes desinfectants abans i després de l'execució de cada alumne.
- Ús de mascareta per part de professor i alumne si en algun moment puntual no es pot mantenir aquesta distància per a donar indicacions específiques
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Col·lectives de vent i Banda:
- Distància de seguretat 3m
- Faristols d’ús individual
- Es col·locarà una mampara entre director i instrumentistes per minimitzar el risc d’infecció per partícules de saliva durant l’execució.
- Previsió del tractament de l'aigua produïda per la condensació en els pavellons dels instruments a causa de l'expiració:

● Evitar deixar-la sobre el sòl per considerar-se material potencial de propagació del virus. En cas de necessitat, caldrà rentar el terra amb lleixiu.
● Dipositar-la en un contenidor ubicat en un espai separat de l’aula.
● Evitar bufar enèrgicament a través de les diferents parts de l’instrument per a netejar-ho.

Cor:
- Les sessions de cor alternaran activitats de cant i d’altres en les que es treballin continguts que no impliquin cantar. Les sessions de Cor que impliquin el cant es realitzaran al porxo del pati cobert amb les
següents mesures de seguretat:

- Distància de seguretat 3m entre cantaires
- Agrupació de màxim 30 persones
- Ús de mascareta ffp2 obligatòria per als cantaires
- Es col·locarà una mampara entre director i cantaires per minimitzar el risc d’infecció per partícules de saliva durant l’execució.

- A l’aula de primària només es realitzaran activitats i continguts que no impliquin el cant

Taller-Roda d’instruments
- Cada alumne haurà de disposar d’un  instrument que en finalitzar la sessió el professor haurà de desinfectar adequadament
- A les sessions de vent s’ha de respectar la distància de seguretat de 3 m i a la resta d’instruments 1’5m. Es col·locarà una mampara per minimitzar el risc d’infecció per partícules de saliva durant

l’execució.
- Ús de mascareta per part de professor i alumne si en algun moment puntual no es pot mantenir aquesta distància per donar indicacions específiques (tècnica, posició corporal…)

NETEJA D’INSTRUMENTS:
- Rentar-se bé les mans amb aigua i sabó o bé desinfectar-les amb gel hidroalcohòlic abans de tocar qualsevol instrument és indispensable.
- Instruments propis: netejar i desinfectar sempre després del seu ús. En tots els casos, el material utilitzat per a la neteja, com a mocadors, draps, etc., també s’han de desinfectar amb un producte

eficaç, o bé rentar a més de 60 °C durant més de 30 minuts.
- Instruments compartits: si un mateix instrument ha de ser utilitzat per diferents alumnes, s’ha de netejar amb els productes adequats per a la seva desinfecció abans i després de la seva utilització

(Contrabaix, piano, instruments de percussió)
- En els instruments de vent a compartir (saxòfon baríton, etc) podran assignar-se a un únic alumne/a per trimestre. No podran intercanviar ni usar canyes d’altres persones.
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: SORTIDES, AUDICIONS, CONCERTS, SORTIDES

Escenari A: Nova normalitat

Audicions al centre:
Es realitzaran les audicions d’instrument al gimnàs dins l’horari lectiu del matí, que s’enregistraran i es compartiran el mateix dia pel SITE i la plana web del centre.
S’ha de respectar aforament previst al gimnàs. S’han de respectar les distàncies de seguretat entre els alumnes mentre escolten l’audició.

Acompanyament d’instrument:
-Mantenir la distància de seguretat de 3m entre pianista i altre instrumentista en el cas d’instrument de vent i d’1,5 amb els altres instruments
-Col·locació de mampares de plexiglas entre el pianista i l’alumne per a l’acompanyament d’instruments de vent
Concerts fora del centre:
Es disposa de l’auditori del conservatori dues vegades durant el curs. Pendent de confirmar dates
Per a la realització del Concert d’hivern i el concert de centre al Trui teatre s’hauran de replantejar les agrupacions corals i instrumentals respectant totes les mesures higièniques i de seguretat.

Neteja i ventilació
Se seguiran les normes generals de neteja i ventilació del centre posant especial atenció a superfícies de contacte més freqüents.
S’haurà de fer neteja i desinfecció després del servei a càrrec de l’empresa encarregada del servei
Quant a la ventilació, es realitzarà igual que altres espais del centre, abans del servei  i en acabar. Si es pot, finestres obertes el major temps possible.

Informació
A l’entrada de les aules l  hi haurà cartells informatius sobre l’aforament màxim, normes per als usuaris i recordatoris de mesures d’higiene personal (etiqueta respiratòria, rentat de mans, distanciament i ús
de mascaretes)
Ús de la mascareta
Els alumnes hauran de portar mascareta  a l’entrada, durant tot  el servei i a la pujada a l’edifici fins que entrin a la seva aula ( grup estable)

Paperera
Dins l’aula es  disposarà  d’una paperera amb bossa, tapa i pedal, exclusivament per tirar mascaretes, mocadors d’un sol ús.
Banys
S’ha de respectar l'aforament indicat a cada espai.
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BANYS

Nova normalitat

Sempre és seguirán les pautes generals
Els docents controlen directament  l’aforament dels banys tant dins l’edifici com al pati
Es senyalitzarà l’aforament màxim a l’entrada de cada bany i s’ha de fer respectar. Els docents són els responsables.
El docent d’aula ha de gestionar el flux de l’alumnat cap als lavabos (sortida i tornada a l’aula).
Clausurar lavabos i urinaris alterns per evitar la proximitat durant el seu ús.
Indicar l’ocupació dels lavabos mitjançant retolació (lliure/ocupat), per assegurar que a l’interior o en els accessos es compleixi la distància de seguretat.
Ventilar-los freqüentment.
Indicar a l’alumnat l’obligatorietat de rentar-se les mans abans i després de l’ús dels WC.
Assegurar la dotació de sabó líquid i paper per eixugar les mans. No s’utilitzaran tovalloles.
Garantir que es netegen amb la freqüència necessària per garantir-ne en tot moment l’estat d’higiene i que es buiden les papereres amb bossa, amb tapa i pedal.

Pautes específiques
Els banys d’infantil sempre hi haurà una persona de control durant la jornada escolar ( s'estableixen els torns)
No es permetrà l’entrada d’alumnes als banys abans de les 8’30 hores ni d'adults acompanyants.
Queden clausurats els banys de l’Escoleta Matinera (no té ventilació)
A l’entrada dels banys ( personal i alumnat)  hi haurà un cartell indicant l’aforament permès
Ús del banys durant l’horari lectiu
Les portes d'accés als banys dels alumnes estan sempre obertes amb un sistema d'ancoratge per evitar que els alumnes hagin de tocar la maneta
Les finestres superiors dels bany sempre obertes ( pati i edifici)
Neteja dels bany dels alumnes: diàriament i com a mínim tres vegades durant l’horari de dematí

Ús dels banys durant les classes
Cada docent és el  responsable del control del seu grup de classe.
Els docents de les aules enfront dels banys, donat que ha  de mantenir les portes d’aula sempre obertes, han de revisar els banys de forma periòdica durant la jornada escolar.
Per normativa no es pot establir un torn fix d’ús del bany per classe.
Els alumnes han de  sortir d’un en un respectant la direccionalitat dels trajectes pels passadissos.
No pot sortir de l’aula un alumne per anar al bany sense que hagi tornat l’anterior.
A l’hora d’anar al bany, l’alumne ha de sortir de l’aula amb les mans netes amb gel hidroalcohòlic des de l’aula i agafar el paper higiènic que preveu necessitar. Al acabar es netejarà les mans amb aigua i
sabó, eixugant-se amb paper.
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Hi haurà un dispensador a les aules d’infantil, 1r cicle de primària i sala d’audicions.
El tutor controla que hi vagin sempre d’un en un.
Als banys d’educació infantil hi haurà una persona responsable per assegurar l'aforament i fer un bon ús del bany. Als passadissos d’educació infantil hi haurà en tot moment una persona responsable per
controlar els desplaçaments i el bon ús.

Ús dels banys del pati a Educació Física
Els alumnes podran anar d’un en un avisant abans al professor qui haurà de donar permís d’un en un.
El docent ha de recordar les pautes d'higiene de forma diària.

Ús dels banys al pati
Durant els torns de pati sempre  hi haurà un docent encarregat de controlar l’aforament i neteja dels alumnes.

Ús dels banys a escoleta matinera i menjador ( veure apartat corresponent)

Ús dels banys per al personal del centre
Els banys del personal del centre  no són per ús de cap alumne ni de persones alienes al centre.
Són per ús exclusiu del personal del centre, no es un bany públic
Devora de cada sanitari hi haurà  una solució desinfectant que cada docent haurà d’utilitzar per fer net el sanitari abans i després del seu ús.

Sabó
paper assecant.
Contenidor amb boss amb tapa i pedal.
Docent de l’aula  ha de revisar i notificar a la tècnica de manteniment si en falta.
Solució desinfectant als banys dels docents.

PATIS I BERENAR

Nova normalitat

Pautes generals :
Cal evitar l’encreuament entre l’alumnat d’etapes, nivells, cursos, aules diferents.
El temps de l’esplai s'esglaona en tres torns; entre les 10’15 i les 11’30h. S’adaptarà o se’n reduirà el temps en funció de les necessitats específiques del centre.
Grups estables de convivència: L’ús de pati per part dels grups de convivència estable s’organitzarà per cicles , garantint que entre cada un d’ells hagi suficient distància per evitar el contacte entre els
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diferents grups.
Torns de pati
Segons l’horari establert cada tutor/a davalla diàriament al pati amb els seus alumnes a l’hora establerta
A cada torn els especialistes i suport faran recolzament als diferents grups i controlaran els banys, l’atenció a possibles incidents com a cops i ferides.
En cas d’absència del tutor/a  la cap d’estudis assignarà la persona sustituta.
Banys (veure apartat anterior)
Davallada i pujada a les aules
Totes les davallades al pati es fan per l’escala B en fila ( recordar als alumnes la mecànica del simulacre d’evacuació, en fila i d’un en un).
Totes les  pujades del pati per l’escala A ( recordar als alumnes la mecànica del simulacre d’evacuació, en fila i d’un en un).
S’ha de garantir que es respecti la distància de seguretat entre els diferents grups a la sortida i tornada a l’aula.
S’organitzarà la circulació d’entrada i sortida de grups de manera que es respectin les distàncies de seguretat i s’eviti la circulació en passadissos i escales en doble sentit.
Tant el personal del centre com l’alumnat a partir d’educació primària portarà mascareta en els desplaçaments d’entrada i sortida del pati.
L’alumnat d’educació infantil no portarà mascareta, excepte als espais a on es doni encreuament de diferents GCE (entrades/ sortides, passadissos, banys).
Zones de pati
S’organitzarà amb senyalització la distribució de l’alumnat per sectors.
Pati d’infantil : durant l’horari lectiu el seu ús serà prioritàriament com  espai d’educació física. Durant el menjador serà el pati d’infantil amb mascareta i zones assenyalades.
Pati de primària  i porxo es divideix en dos espais un per cada classe que està al torn de pati, s’identificarà cada classe amb un color i un símbol i  rotarà l’espai durant  el curs.
Pati d’ombra petit  pendent organització.
Porxo entrada: s’utilitzarà entre d’altres espais de pati per infantil (un sol grup per torn).
Senyalització zones de pati
Amb una cinta fixa i barreres durant tota la jornada escolar que no es poden retirar. En el cas de que la cinta o barreres es deteriorin o estinguin en mal estat és responsabilitat de tot el claustre el seu
correcte manteniment (s’ha de notificar immediatament a la tècnic de manteniment).
Si les autoritats sanitàries així ho indiquen, dels bancs, mobiliari, jocs, estaran senyalitzats per evitar el seu ús.
Fonts del pati les fonts d’aigua  estan clausurades. No es poden utilitzar.
Dies de pluja: Si les condicions climatològiques no permeten accedir al pati exterior i el centre no es disposa d’espais alternatius, l’alumnat romandrà a la seva aula sota la vigilància de
l’últim professor o professora amb el qual ha estat. En aquest cas cal procurar mantenir l’aula ventilada durant l’esbarjo. Es poden emprar els patis coberts (porxo), sempre que es garanteixi l'aforament.
Berenar
Tots els alumnes del centre i berenen a les aules entre els 10,30 i les 11’30 hores, seguint l’horari establert. No es poden dur carmanyoles ni ampolles d'aigua al pati.
Els alumnes surten en diferents torns al pati a partir les 10.15 fins a les 11.30 h per respectar els grups de convivència i evitar contactes entre grups
L'horari de berenar a l'aula, segons els torns de pati és a Educació Infantil a partir de les 10,45, a 1r, 2n i 3r de primària a partir de les 10,45 h, a 4t, 5è i 6è a partir de les 11,10 hores.
En les circumstàncies actuals el berenar a l'aula no és moment de pati ni de relació social.
A primària el temps de berenar ha de ser inferior a catorze minuts, a partir de 15 minuts es considera situació de contacte estret, en conseqüència en el cas de detectar un positiu a l'aula implica un greu risc
i la quarantena dels alumnes pròxims.
Es treuen la mascareta tots al mateix moment únicament per berenar. Un cop finalitzat el berenar  s’han de posar  la mascareta per procedir a rentar-se les mans
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Durant el berenar cada alumne romandrà a la seva taula asseguts correctament, evitant col·locar-se cara a cara.
No es poden desplaçar per l'aula mentre es berena.
El període sense mascareta ha de ser el mínim possible, ja que és una situació d'alt risc.
Es demana a les famílies que adaptin el berenar dels seus fills/es a la situació actual, i es recorda que s'ha de complir amb la normativa interna amb relació als aliments que no poden introduir-se al centre
per greus de situacions d'al·lèrgia entre els alumnes i docents.

PASSADISSOS

Nova normalitat

S’organitzarà la circulació d’entrada i sortida de grups de manera que es respectin les distàncies de seguretat entre els diferents grups de convivència estable, s’ha d’evitar la circulació en passadissos i
escales en doble sentit.
S'ha de respectar en tot moment la distància d'1,5 m en els passadissos, escales, banys i zones comunes

Com a norma tot el personal i alumnat als passadissos circularà  sempre en sentit dret ( com la circulació de vehicles)
Cada passadís es senyalitzarà de la següent forma

- A  la meitat de cada  passadís una cinta aferrada a terra.
- Amb fletxes el sentit de cada zona ( entrada i pujada color verd, sortida i davallada en groc).
- Un punt vermell davant dels banys i zones d’espera.

Les finestres dels passadissos  com a mínim una finestra ha d’estar oberta.
Als espais del centre ( especialments d'ús comú) no hi haurà elements que puguin manipular-se  com revistes, fulletons, calendaris.
S’han d’evitar aglomeracions i aturar-se durant els desplaçaments.

Desplaçaments individuals
Exclusivament per anar als banys sempre  amb mascareta.
A les classes individuals sempre acompanyats pel docent amb mascareta.
Desplaçaments col·lectius sempre en fila d’un en un
Per davallar i pujar al pati: grup estable sempre acompanyats del docent i portant la mascareta. L’alumnat d’educació infantil no portarà mascareta, excepte als espais a on es doni encreuament de
diferents GCE (entrades/ sortides, passadissos, banys).
Per anar a les classes si son grup estable amb el docent i mascareta.
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Si no son grup estable amb el docents, mascareta i distància de seguretat.
A l’hora de sortida no es pot esperar al passadís, s’ha de sortir seguint el següent ordre establert.

ESCALES

Nova normalitat

Molt important:
S'ha de respectar en tot moment la distància d'1,5 m en els passadissos, escales, banys i zones comunes.
S’organitzarà la circulació d’entrada i sortida de grups de manera que es respectin les distàncies de seguretat entre els diferents  grups de convivència estable i s’eviti la circulació en passadissos i escales en
doble sentit.
SEMPRE RESPECTANT ELS DESPLAÇAMENTS PER LA DRETA I EN FILA  D’UN EN UN.

Durant l’entrada al centre les dues escales seran de pujada.
Durant la sortida del centre les dues escales  serán de sortida.
Durant l’horari lectiu sempre l’escala A será de pujada i l’escala B serà de davallada ( personal de centre i alumnes)
L’escala de l’aula de vent serà de pujada i sortida per cada grup ja que no coincideixen diferents grups al mateix temps.

Organització de l’entrada  a classe (horari d’entrada)
8’30 hores:
Escala A: 1r i 2n de primària
8’45 hrs:
Escala A: 3r i 4t de primària
Escala B: 5è i 6è de primària
Organització de la sortida de la classe (horari de sortida)
13’15 hrs:
Escala B: 1r i 2n de primària
13’30 hrs :
Escala A: 3r i 4t de primària
Escala B:  5ºè i 6è de primàriria
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MENJADOR ESCOLAR

Nova normalitat

L’hora de dinar comporta diferents reptes, doncs les mascaretes no es poden portar mentre es menja i els menjadors de molts de centres solen estar molt concorreguts.
Les mesures que s'indiquen estan subjectes a les modificacions i rectificacions que es puguin desprendre de les indicacions sanitaries establertes per la Conselleria de Salut i Consum.
S'ha de respectar en tot moment la distancia d'1,5 m en els passadissos, escales, banys i zones comunes
El menjador té establerts uns objectius i normes generals que són d’obligat compliment per part dels alumnes i famílies.

Organització del servei
De manera general, s'han de mantenir les mesures de prevenció, higiene i protecció contemplades al present Pla de Contingència del centre educatiu i en el document Mesures preventives  Generals amb
relació a I'alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per establiments i Activitats d'elaboració i servei de menjars i begudes. Nova normalitat,
http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/ca/dcoumentsj_guies/?mcont=120842.

El  servei s’organitza en dos torns de menjador i torns esglaonats pels alumnes d’instrument individual o col·lectiu.
Els alumnes d’infantil dinaran a les seves aules ( es faran ús de safates).
Els alumnes de primària i Ed. Especial Bàsica faran ús compartit  dels  següents espais de forma escalonada : menjador, escoleta, porxo del menjador ,replà de la biblioteca i biblioteca.
Les normes de convivència i organització del menjador s’han de complir i respectar pels alumnes i les seves famílies.

El consum s'ha de fer seient a taula.No es poden desplaçar per l'aula mentre es dina.
S'ha d'assegurar el manteniment de la deguda distància física d'1,5 m entre les taules una vegada que estan ocupades.
S'ha de mantenir el mateix torn i la mateixa àrea d'ocupació al menjador per a I'alumnat de cada grup estable de convivència.
S'assenyalarà  clarament els espais on cada classe o grup de convivència s'ha d'asseure al menjador compartit a criteri del centre.
En les circumstàncies actuals  el moment de dinar no és moment de relació social.
El període sense mascareta ha de ser el mínim possible, ja que és una situació d'alt risc.A partir de 15 minuts sense mascareta es considera situació de contacte estret, en conseqüència en el cas de detectar
un positiu al menjador  implica la quarantena dels alumnes pròxims. Per això es treuen la mascareta únicament per dinar.
L'alumnat dels grups estables es mantindrà agrupat entre si, mantenint la distància d'1,5 m entre els membres del grup (llevat dels grups estables de convivència d'educació infantil, atès que no duen
mascareta) i amb una distància de més  d'1,5 m entre les diferents agrupacions de grups estables, si és possible, amb elements físics que la garanteixin, com mampares.
Els alumnes que no pertanyen al mateix grup estable de convivència, s'han de disposar al menjador mirant d'evitar el contacte cara a cara i mantenint la distància de com a mínim 1,5 m. Es pot col·locar
aquest alumnat en la mateixa direcció, o bé en una estructura esglaonada, tot  evitant les disposicions frontals, sense perjudici d'altres disposicions de la sala que afavoreixen el distanciament.

Aforament a infantil
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Cada grup a la seva aula

Aforament  per torn a primària
Aula d’escoleta amb l’aforament de 16 persones : 14  alumnes,  1 monitor
Menjador  amb aforament de 53 persones : 49 alumnes , 3 monitors, 1 ATE
Biblioteca amb aformanet de 25 persones : 2 monitors 23 alumnes
Porxo del menjador 10 alumnes 1 monitor
Personal al menjador  netejadora, vuit monitores, una ATE i  presència diària docents .
A la cuina  netejadora i cuinera
A les aules  d’infantil  un monitor/a, ATE o docents per aula.

Usuaris del servei
Donades les característiques del nostre centre per les exigències sanitàries, organització en grups estables i limitacions d’espai , el servei inicialment donarà resposta als alumnes en torn fix, ( cinc o tres
dies estables), amb conformitat amb la normativa pertinent amb l’objectiu de mantenir grups estables.
Els criteris prioritaris per assignar les places de menjador són haver sol·licitat plaça en els terminis establerts, incompatibilitat horària amb la feina d’ambdós pare/mare o tutor/a i alumnes amb horari lectiu a
partir de les 13’30 hores ( acord Comissió menjador dia 5 de febrer de 2020) i alumnat amb ajudes de menjador.
No poden fer ús d'aquest servei, les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període
de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
Es considerarà que un alumne pot ser cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2, segons la definició del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia d’ infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada que
cursa amb els següents símptomes:

- Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d’aire.
- En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits.

En el cas de sospita de malestar, símptomes evidents ( tos, mal de cap…)  el monitor haurà de treure a l’alumne de l’espai i prendre  la temperatura  de forma individualitzada.
En cas de temperatura superior a 37’5ª  es registra el resultat, i activar el protocol d’aïllament ( veure sala d’aïllament) informant sempre a l’equip directiu que s'encarrega de cridar a la família/centre de salut.
Les families han de respondre als telèfons proporcionats al centre i personar-se al centre amb la major brevetat possible sense demores.
L’adult que hagi detectat el cas serà el que quedi amb l’alumne fins que un familiar o tutor legal el vagi a recollir.

Neteja i ventilació
A cada espai hi haurè un mesurador de CO2.

- Se seguiran les normes generals de neteja i ventilació del centre posant especial atenció a superfícies de contacte més freqüents.
- S’haurà de fer neteja i desinfecció després de cada torn.
- Quant a la ventilació, es realitzarà igual que altres espais del centre, abans, després de cada torn i en acabar. Si es pot, finestres obertes el major temps possible.
- L’empresa encarregada de la prestació del servei, s’haurà de fer càrrec de complir les mesures sanitàries

Informació
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Al menjador escolar hi haurà cartells informatius sobre l’aforament màxim, normes per als usuaris i recordatoris de mesures d’higiene personal (etiqueta respiratòria, rentat de mans, distanciament i ús de
mascaretes, reforçant la importància de no compartir menjar, begudes ni coberts).
Ús de la mascareta
Els alumnes hauràn de portar mascareta als circuits d’entrada i sortida al menjador i al pati.
Amb l’objectiu de minimitzar el risc de contagis els alumnes hauran de portar la mascareta a l’interior dels espais excepte al moment de dinar.
Paperera
Dins el menjador es disposarà  d’una paperera amb bossa, tapa i pedal, exclusivament per tirar mascaretes, mocadors d’un sol ús.
Banys
S’ha de respectar l'aforament indicat a cada espai.
El bany de l’escoleta matinera està clausurat ( no té ventilació)
Durant els torns de pati  sempre  hi haurà un monitor encarregat de controlar l’aforament i neteja dels alumnes.
Es recorda la norma del centre ja establerta  que, per motius sanitaris,  els alumnes no poden netejar-se les dents després de menjar.
Entrada al menjador
Abans de l’entrada al menjador i donat l’aforament dels banys del pati és inviable per procedir al rentat de mans amb aigua i sabó dels usuaris del servei, els monitors seran els encarregats de subministrar
als alumnes gel  hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, a l’entrada i a la sortida dels espais d’ús de menjar.
Organització de l’espai
Cada cadira  i taula estarà retolada amb el nom de l’alumne (o alumnes en el segon torn)  que sempre haurà de fer ús del mateix lloc.
Les taules disposaran en forma d’U (sense utilitzar els cantons) o per fileres horitzontals mantenint la distància de metre i mig.
Els monitors/es entregaran a la direcció del centre un plànol indicants  amb la situació i lloc assignat a cada usuari tant  a principi de curs com cada vegada que pugui haver una modificació.

Torns
Es mantenen els dos torns de menjador i els torns esglaonats pels alumnes d’instrument individual o col·lectiu
Els docents EEM acompanyen i recullen als alumnes de menjador. ( sempre amb mascareta).
Cada cadira  i taula estarà retolada amb el nom de l’alumne (o alumnes en el segon torn)  que sempre haurà de fer ús del mateix lloc.

Torns fixos.
S’assignarà al  mateix torn i la mateixa àrea d’ocupació al menjador per a l’alumnat de la mateixa aula (grup de convivència estable).
Es marcarà clarament els espais on cada classe o grup de convivència s’asseuran al menjador compartit.
La separació entre les taules dels grups de convivència haurà de ser d’1,5 metres.

Torns esglaonats amb alumnat fix.
Per als alumnes d’instrument durant l’horari de menjador, es disposaran al menjador de manera que mantinguin la distància interpersonal de seguretat.
S’ha d’assegurar el manteniment de la deguda distància física d’ 1,5 metres entre les taules una vegada que estan ocupades.
Es recorda que s’ha de mantenir i assenyalar el lloc estable de tots els alumnes amb especial cura dels alumnes que presenten al·lèrgies alimentàries.
S’evitarà que durant el menjar els alumnes facin ús dels banys del pati.
Monitors
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Les normes de Pla són d’obligat coneixement i  compliment per part dels monitors i personal del servei.
Diàriament, abans d’accedir al centre, s’han de prendre la temperatura.
Famílies
TOT EL PERSONAL DEL SERVEI ES RESPONSABLE DE FER COMPLIR AQUESTES NORMES A LES FAMÍLIES
Sempre s’han d’evitar aglomeracions de famílies a l’exterior de l’edifici.
Les famílies no podran accedir ni a l’exterior ni a l’interior del centre per recollir als seu fill , han d’esperar al carrer a la barrera/porta exterior del carrer Matamusinos evitant  formar aglomeracions.
Si per un motiu justificat han d’accedir a les zones exteriors del recinte  un sol membre, i  sempre amb mascareta.
En cas de necessitat, prèvia notificació a l'equip directiu, un sol membre de la família, sempre amb mascareta i neteja de mans podrà accedir a l’exterior de l’edifici, , complint sempre les mesures de
prevenció i higiene, han de registrar les seves dades personals en el document de control i, en cap cas accediran, si presenten qualsevol símptoma compatible amb COVID-19,o es troben en aïllament per
diagnòstic o en quarantena per contacte estret amb alguna persona amb diagnòstic confirmat.
L’incompliment de les normes del present  Pla donarà lloc a la baixa del servei.
Torns de pati
MOLT IMPORTANT les fonts d’aigua, parc d’infantil i casetes  estan clausurades.
No es podran dur a terme els jocs de contacte i de pilota o aquells que impliquin intercanvis d’objectes, així com aquells que suposin un exercici físic excessiu
(grup de convivència estable).
Es marcarà clarament els espais  de pati on romandrà cada classe o grup de convivència.
Zones de pati
Senyalització zones de pati amb una cinta fixa i barreres durant tota la jornada escolar que no es poden retirar.
En el cas de que la cinta o barreres es deteriorin o estinguin en mal estat es responsabilitat de tot el personal del servei el seu correcte manteniment ( s’ha de notificar immediatament a la tècnic de
manteniment)
Pati d’infantil :  Durant el menjador serà el pati d’infantil amb mascareta i amb  zones assenyalades
Pati de primària  i porxo es divideix en dos espais un per cada torn.
Si plou i no es pot sortir al pati descobert els alumnes hauran de posar-se la mascareta i respectar els espais assignats als porxos i espais de menjador.
CUINA
Els proveïdors hauran d’accedir a la cuina, amb guant i mascareta i  netejar-se les sabates .
Les famílies no poden accedir a l’edifici ni de la cuina.
La porta d’accés del carrer Maribel sempre ha de romandre tancada, les famílies han de cridar per  porter automàtic i sortirà la cuinera per atendre’ls.

Al menjador i espais hi haurà el següent material
Gel o solució hidroalcohòlica.
Sabó.
Paper assecant.
Guants d’un sol ús pel monitor.
Contenidor amb bossa.
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Un termòmetre  per curs que s’ha de netejar abans i després de cada ús.Material
Mesurador CO2
Gel

ESCOLETA MATINERA

Nova normalitat

S’han de seguir les instruccions de la Directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per al programa d’obertura e centres escolars als matins en horari no lectiu pel curs 2021/22

Aforament
- Aula d’escoleta amb l’aforament de 16 persones : 14  alumnes d’infantil,  1 monitor 1 ATE.
- Menjador  amb aforament de 53 persones : 50 alumnes , 3 monitors.
- S’ha de mantenir sempre la distància física de 1’5 metres entre usuaris del servei. Excepte els alumnes usuris que formen part del mateix grup de convivència estable no cal que guardin la distància

interpersonal  entre ells però sí han de guardar la distància de 1’5 metres amb la resta d’alumnes i la resta de grups estables de convivència.

Usuaris del servei
Donades les característiques del nostre centre per les exigències sanitàries, organització en grups estables i limitacions d’espai , el servei inicialment donarà resposta als alumnes en torn fix, amb
conformitat amb la normativa pertinent.
Els criteris  prioritaris per assignar les places d’escoleta matinera són haver sol·licitat plaça en els terminis establerts i  incompatibilitat horària amb la feina d’ambdós pare/mare o tutor/a.
No poden fer ús d'aquests servei, les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període
de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

Es considerarà que un alumne pot ser cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2, segons la definició del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia d’ infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada que
cursa amb els següents símptomes:
— Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d’aire.
— En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits.
En el cas de sospita de malestar, símptomes evidents ( tos, mal de cap…)  el monitor haurà de treure a l’alumne de l’espai i prendre  la temperatura  de forma individualitzada..
En cas de temperatura superior a 37’5ª  es registra el resultat, activar el protocol d’aïllament (veure sala d’aïllament) i es crida a la família i centre de salut  informant sempre a l’equip directiu.
Les families han de respondre als telèfons proporcionats al centre i personar-se al centre amb la major brevetat possible sense demores.
L’adult que hagi detectat el cas serà el que quedi amb l’alumne fins que un familiar o tutor legal el vagi a recollir. (veure sala d’aïllament)
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Organització de l’espai
Es farà ús del següents espais

- Aula d’escoleta amb l’aforament limitat.
- Menjador distribuït per grups classe ( amb aforament limitat).
- Pati de primària com a espai complementari respectant els agrupaments.

La porta d’accés del carrer Maribel sempre ha de romandre tancada, les famílies han de cridar per  porter automàtic , sortirà el monitor a recollir-los i tancarà la porta.
S’ha de respectar l'aforament indicat a cada espai.
Les taules disposaran en forma d’U (sense utilitzar els cantons) o per fileres horitzontals mantenint la distància de metre i mig entre els diferents grups de convivència.
La disposició del mobiliari no ha de permetre que l’alumnat se situï cara a cara.
La separació entre les taules dels grups de convivència haurà de ser d’1,5 metres.
Cada cadira  i taula estarà retolada amb el nom de l’alumne  que sempre haurà de fer ús del mateix lloc.
Els monitors/es entregaran a la direcció del centre un plànol indicant  la situació i lloc assignat a cada usuari tant  a principi de curs com cada vegada que pugui haver una modificació.

MOLT IMPORTANT les fonts d’aigua, parc d’infantil i casetes  estan clausurades.
No es podran dur a terme els jocs de contacte i de pilota o aquells que impliquin intercanvis d’objectes, així com aquells que suposin un exercici físic excessiu
Es marcarà clarament els espais  de pati on romandra cada classe o grup de convivència durant l’escoleta.

Temperatura
Cada dia a la porta d'accés al centre del carrer Maribel s’ha de  demanar a la persona que acompanya a l’alumne fins la porta  si  els han pres la temperatura a casa.
En aquest cas la monitora prendrà la temperatura davant de l’acompanyant. En cas de no accedir a aquesta acció no podran fer ús del servei
Quant a la ventilació, es realitzarà igual que altres espais del centre, abans del servei  i en acabar. Si es pot, finestres obertes el major temps possible.
L’empresa encarregada de la prestació del servei, s’haurà de fer càrrec de complir les mesures sanitàries (S’haurà de fer neteja i desinfecció després del servei)

Neteja i ventilació
- A cada espai hi haurà un mesurador de CO2.
- Se seguiran les normes generals de neteja i ventilació del centre posant especial atenció a superfícies de contacte més freqüents.
- S’haurà de fer neteja i desinfecció després de cada torn
- Quant a la ventilació, es realitzarà igual que altres espais del centre, abans, després de cada torn i en acabar. Si es pot, finestres obertes el major temps possible.
- L’empresa encarregada de la prestació del servei, s’haurà de fer càrrec de complir les mesures sanitàries

Monitors
Les normes de Pla són d’obligat coneixement i  compliment per part dels monitors i personal del servei.
Els monitors/es han d’accedir al centre amb la mascareta posada i no es pot retirar durant el servei.
La dotació de personal d’atenció als alumnes durant aquest servei, resta supeditada a les mesures establertes al Pla de contingència, així com les mesures

27



sanitàries i higièniques que hi són d’aplicació.
Diàriament, abans d’accedir al centre, s’han de prendre la temperatura.

Informació
A l’entrada de l’escoleta i porta d’accés al carrer Maribel hi haurà cartells informatius sobre l’aforament màxim, normes per als usuaris i recordatoris de mesures d’higiene personal (etiqueta respiratòria,
rentat de mans, distanciament i ús de mascaretes)
Ús de la mascareta
Tots els alumnes (infantil i primària) hauran de portar mascareta a l’entrada al centre, durant tot el servei i a la pujada a l’edifici fins que entrin a la seva aula (grup estable) Els alumnes de tres anys també
han de dur-la  ja que compartiran espai amb altres alumnes d’infantil.
Paperera
Dins l’escoleta es disposarà  d’una paperera amb bossa, tapa i pedal, exclusivament per tirar mascaretes, mocadors d’un sol ús.
Banys
S’ha de respectar l'aforament indicat a cada espai.
El bany de l’escoleta matinera està clausurat (no té ventilació)

Zones de pati
Senyalització zones de pati amb una cinta fixa i barreres durant tota la jornada escolar que no es poden retirar
Pati de primària  i porxo es divideix en dos espais un per cada torn.
Si plou i no es pot sortir al pati descobert els alumnes hauran de posar-se la mascareta i respectar els espais assignats als porxos i espais de menjador.
Famílies
TOT EL PERSONAL DEL SERVEI ES RESPONSABLE DE FER COMPLIR AQUESTES NORMES A LES FAMÍLIES
Sempre s’han d’evitar aglomeracions de famílies a l’exterior de l’edifici.
Les famílies no podran accedir ni a l’exterior ni a l’interior del centre, han d’esperar fora mantenint la distància de seguretat i amb mascareta posada, fer ús del porter automàtic i sortirà una monitora a
recollir-los
Si per un motiu justificat han d’accedir a les zones exteriors del recinte un sol membre, i  sempre amb mascareta. No es pot entrar dins l’edifici ni al passadís d'accés a l’escoleta.
L’incompliment de les normes del present  Pla donarà lloc a la baixa del servei.

A l’escoleta hi haurà el següent material
Mesurador de CO2
Gel o solució hidroalcohòlica.
Sabó.
Paper assecant.
Guants d’un sol ús pel monitor.
Contenidor amb bossa.
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Un termòmetre  per curs que s’ha de netejar abans i després de cada ús.

EXTRAESCOLARS ALUMNES I ADULTS

Nova normalitat

Extraescolars alumnes
Amb la nova normalitat el centre necessita fer ús dels espais  de tots els espais lectius i dels patis durant l’horabaixa.
El club del cole és l’activitat establerta d’horabaixa per donar resposta prioritària a les necessitats de famílies que treballen ambdós pare/mare o tutor/a durant l’horabaixa i als alumnes amb germans que
tenen horari lectiu d’horabaixa.

● Aula d’escoleta amb l’aforament de 16 persones : 14  alumnes (infantil)    1 monitor.
● Menjador  amb aforament de 53 persones : 50 alumnes (infantil i primària) , 3 monitors.
● Pati dilluns i divendres.

Empresa encarregada de les activitats ha de presentar el seu Pla de Contingència abans d’iniciar el curs i ha de dotar al servei del material necessari ( mesurador CO2, termòmetres, productes d’higiene,
mascaretes del personal i mascaretes infantils )
Usuaris del servei extraescolars alumnes
Donades les característiques del nostre centre per les exigències sanitàries, s'han de mantenir els grups estables  del centre amb  l’aforament limitat .
En el cas de no poder mantenir els grups estables del centre, els alumnes s’agruparan per franges d’edat i hauran de dur la mascareta posada durant tot el servei a més de complir amb totes les mesures de
distància social.
Els criteris prioritaris per assignar les places de club del cole són haver sol·licitat plaça en els terminis establerts incompatibilitat horària amb la feina d’ambdós pare/mare o tutor/a i germans/alumnes amb
horari lectiu a partir de les 13’30 hores.
No poden fer ús d'aquests servei, les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període
de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

Es considerarà que un alumne pot ser cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2, segons la definició del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia de infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada que
cursa amb els següents símptomes:
— Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d’aire.
— En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits.
En el cas de sospita de malestar, símptomes evidents ( tos, mal de cap…)  el monitor haurà de treure a l’alumne de l’espai i prendre  la temperatura  de forma individualitzada.
En cas de temperatura superior a 37’5ª  es registra el resultat, activar el protocol d’aïllament (veure sala d’aïllament) i es crida a la família i centre de salut  informant sempre a l’equip directiu.
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Les families han de respondre als telèfons proporcionats al centre i personar-se al centre amb la major brevetat possible sense demores.
L’adult que hagi detectat el cas serà el que quedi amb l’alumne fins que un familiar o tutor legal el vagi a recollir. (veure sala d’aïllament)

Monitors
Les normes de Pla són d’obligat coneixement i  compliment per part dels monitors i personal del servei.
Han d’accedir al centre amb la mascareta posada i no es pot retirar durant el servei.
La dotació de personal d’atenció als alumnes durant aquest servei, resta supeditada a les mesures establertes al Pla de contingència, així com les mesures sanitàries i higièniques que hi són d’aplicació.
Diariament, abans d’accedir al centre, s’han de prendre la temperatura.

Neteja i ventilació
- A cada espai hi haurè un mesurador de CO2.
- Se seguiran les normes generals de neteja i ventilació del centre posant especial atenció a superfícies de contacte més freqüents.
- S’haurà de fer neteja i desinfecció després de cada torn.
- Quant a la ventilació, es realitzarà igual que altres espais del centre, abans, després de cada torn i en acabar. Si es pot, finestres obertes el major temps possible.
- L’empresa encarregada de la prestació del servei, s’haurà de fer càrrec de complir les mesures sanitàries.

Informació
A l’entrada del centre i porta d'accés al carrer Maribel hi haurà cartells informatius sobre l’aforament màxim, normes per als usuaris i recordatoris de mesures d’higiene personal (etiqueta respiratòria,
rentat de mans, distanciament i ús de mascaretes)
Ús de la mascareta
Els alumnes hauran de portar mascareta  a l’entrada. Els alumnes de tres anys també ja que compartiran espai amb altres alumnes d’infantil.
Paperera
Dins l’espai del club  es disposarà  d’una paperera amb bossa, tapa i pedal, exclusivament per tirar mascaretes, mocadors d’un sol ús.
Banys
S’ha de respectar l'aforament indicat a cada espai. El bany de l’escoleta matinera està clausurat (no té ventilació).
Organització de l’espai
Es farà ús del següents espais

● Aula d’escoleta.
● Menjador distribuït per grups classe (amb aforament limitat).
● Pati de primària dos dies.
● No es podrà fer ús del gimnàs per temes sanitaris.

S’ha de respectar l'aforament indicat a cada espai.
Les taules disposaran en forma d’U (sense utilitzar els cantons) o per fileres horitzontals mantenint la distància de metre i mig.
La disposició del mobiliari no ha de permetre que l’alumnat se situï cara a cara.
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La separació entre les taules dels grups de convivència haurà de ser d’1,5 metres.
MOLT IMPORTANT les fonts d’aigua, parc d’infantil i casetes  estan clausurades.
No es podran dur a terme els jocs de contacte i de pilota o aquells que impliquin intercanvis d’objectes, així com aquells que suposin un exercici físic excessiu (grup de convivència estable).
Zones de pati
Es marcarà clarament els espais  de pati on romandrà cada classe o grup de convivència durant el club del cole.
Si plou i no es pot sortir al pati descobert els alumnes hauran de romandre als espais assignats als porxos i espais de club.
Famílies
TOT EL PERSONAL DEL SERVEI ES RESPONSABLE DE FER COMPLIR AQUESTES NORMES A LES FAMÍLIES
Sempre s’han d’evitar aglomeracions de famílies a l’exterior de l’edifici.
Les famílies no podran accedir ni a l’exterior ni a l’interior del centre, han d’esperar fora mantenint la distància de seguretat i amb mascareta posada i fer ús del porter automàtic i sortirà una monitora a
recollir-los i entregar-los.
Si per un motiu justificat han d’accedir a les zones exteriors del recinte un sol membre, i  sempre amb mascareta. No es pot entrar dins l’edifici ni al passadís d'accés a l’escoleta.
L’incompliment de les normes del present  Pla donarà lloc a la baixa del servei.
Extraescolars adults
En relació a les activitats d’adults aprovades (Cor d’adults, guitarra i l’ activitat Jocs d'estratègia per adults) es mantindran en el cas de que la neteja es pugui mantenir davant altres necessitats diàries (parc
infantil peces de psicomotricitat).
Ball de Bot no és una activitat extraescolar ja que es una cessió de l’espai a una AAVV amb el vist i plau de la direcció i autoritzada per l’Ajuntament de Palma que no accedeixen a l'interior de l’edifici ni fan
ús dels banys del pati.
Es manté la normativa de presentar el llistat de persones assistents a les activitats d’adults del grup i signar el compromís de respecte a la normativa del centre i d'ús de les instal·lacions. A més s’haurà de
notificar  immediatament a direcció  en el cas de detectar un possible cas COVID-19  entre els participants.
L’incompliment de les normes del present  Pla donarà lloc a la baixa del servei.

MESURES D’HIGIÈNE PERSONAL PER PREVENIR EL RISC DE CONTAGI

HIGIENE DE MANS/TEMPERATURA PAUTES ESPECÍFIQUES SON SERRA

Nova normalitat

En tot moment es seguiran les indicacions de la Conselleria d’Educació i Conselleria de Sanitat
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Sempre és seguiran les pautes generals
Pautes específiques
Higiene de mans
Sempre es seguiran les  indicacions generals prioritzant l’ús d'aigua i sabó.
Abans de berenar.
Després del pati.
Dins de l’aula: a cada entrada a  l’aula (una vegada penjat l’abric i motxila, pujada del pati) ,  el docent serà l’encarregat de repartir gel hidroalcohòlic als alumnes abans de seure a la cadira.
El gel hidroalcohòlic estarà damunt la taula del docent i no es deixarà treure de l’aula ni manipular pels alumnes.
Alumnes d’infantil i alumnes UEECO es prioritzarà l’ús d’aigua i sabó.
Quan els alumnes de primària i EEM vagin al lavabo, abans de sortir de clase, es netejaran les mans amb el gel hidroalcohòlic (el tutor/a serà l’encarregat de suministrar-lo) i se'ls recorda que s’han de fer
netes les mans amb aigua i sabó  una vegada hagin finalitzat  i  han de  tirar el paper a la paperera del bany.
Temperatura
Un termòmetre  per curs (A/B) que s’haurà de netejar a cada ús.
Els alumnes han de venir de casa amb la temperatura presa.
Cada dia a l’entrada a l’aula es demana als alumnes si els han pres la temperatura a casa, en cas negatiu se'ls ha de prendre a classe i per l’agenda/quadern d’infantil recordar a la família que és obligatori
fer-lo a casa abans d’entrar al centre.
En el cas de que una familia no hagi presentat i signat l’apèndix 4 Declaració responsable sobre el compromís de seguir les normes establertes en els protocols i a mantenir al centre informat , amb
l’objectiu d’assegurar un entorn segur per a tots els membres,  s’haurà de prendre  la temperatura de l’alumne al centre.
Com a part dels continguts a desenvolupar d’Educació per a la Salut  i de caire preventiu, es pot prendre la temperatura de forma aleatòria a cinc alumnes de cada classe.
Es considerarà que un alumne pot ser cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2, segons la definició del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia d’ infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada que
cursa amb els següents símptomes:
— Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d’aire.
— En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits.
En el cas de sospita de malestar, símptomes evidents ( tos, mal de cap…)  el docent de l’aula haurà de treure a l’alumne de l’aula i prendre  la temperatura de forma individualitzada..
No s'ha de davallar a cap alumne per malestar sense haver pres abans  la temperatura.
En cas de temperatura superior a 37’5ª es registra el resultat, s’ha d’avisar al docent de l’aula paral·lela per no deixar sense control a l’aula i davallar amb l’alumne per activar el protocol d’aïllament ( veure
sala d’aïllament) informant sempre a l’equip directiu que s'encarrega d’establir el sistema de substitució i cridar a la família/centre de salut.
L’adult que hagi detectat el cas serà el que quedi amb l’alumne fins que un familiar o tutor legal el vagi a recollir.
El termòmetre és responsabilitat del docent i és qui ha de prendre la temperatura a l’alumne.
Als diferents espais hi haurà cartells informant la tècnica de correcta de la higiene de mans i temperatura.
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MASCARETA   I PANTALLA FACIAL

Nova normalitat

En tot moment es seguiran les indicacions de la Conselleria d’Educació i Conselleria de Sanitat (annex 2 de la Resolució)

L'ús de mascareta, dins el centre, és obligatori en tot moment en el cas dels adults i alumnes a partir de primer de primària (Resolució del 4 de juny 2021, annex 6), independentment de la distància
interpersonal, sense perjudici de les excepcions previstes en l’ordenament jurídic. La mascareta indicada per la població sana es preferentment reutilitzable que han de complir amb la norma UNE
0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020 ( reutilitzables) o UNE 0064-1:2020 ( d’un sol ús).

El personal docent i no docent  del centre ha d’accedir al centre amb la seva mascareta posada.
L’ús de mascareta és obligatòria i durant els períodes de circulació al centre educatiu (sortides, entrades, desplaçament a altres aules, etc.).
Tant el personal del centre com l’alumnat del centre portarà mascareta en els desplaçaments d’entrada i sortida del centre i del pati.
El personal docent i no docent que no formi part del grup estable i hi intervingui haurà de portar mascareta higiènica i mantenir la distància interpersonal d'un metre i mig.

Com posar-se la mascareta?
Rentar-se les mans amb aigua i sabó entre 40-60 segons. Si això no és possible fer-ho amb solució hidroalcohòlica durant 20 segons
Agafar la mascareta pels elàstics o cintes i comprovar que està en bon estat.
La part exterior de la mascareta no ha d’entrar en contacte amb la cara.
Cobrir-se la boca i el nas, sense que quedi cap forat entre la cara i la mascareta.
Ajustar-la amb els elàstics a les orelles. Si és amb cintes, ajustar la vareta al nas i fermar primer la part superior darrera el cap. Fermar la inferior.
Comprovar que la vareta s’ajusta bé damunt el nas.
Intentar no tocar la mascareta. Si es fa, rentar-se de nou les mans.

Ús de la pantalla facial
Es recomana en el cas de detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre l’alumnat que no pot dur mascareta i protegeix els ulls d’aerosols o per a una protecció davant gotes de fluids,
esquitxades d’agents químics o biològics.
Una vegada retirades es poden netejar amb aigua i sabó o amb alcohol de 70º.
La pantalla facial no eximeix de dur mascareta, excepte en els casos en què aquesta no es recomana i justificat medicament

Pautes específiques
L’alumnat ha de dur de casa i entrar al centre amb la mascareta posada que ha de ser una  mascareta homologada (annex 2 Resolució)
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L’alumnat d’infantil haurà d’entrar i sortir del centre sempre amb mascaretes posades ja que és una situació d’encreuament de diferents GCE i famílies acompanyants.
El personal docent i no docent ha d’entrar al centre amb la mascareta posada.
Les famílies que han d’accedir al centre sempre amb mascareta incloent els espais oberts ( porxo carrer Maribel i patis).
Qualsevol persona externa al centre (correus, tècnics de manteniments, reponedors de la cuina i  menjador...) per poder accedir al centre ha de dur la mascareta posada.
Tot l’alumnat a partir de primer d’educació primària portarà la mascareta en els desplaçaments pel centre, als banys, a l’aula, a l’entrada i sortida del centre, patis i menjador. No es podrà accedir al centre
sense mascareta.
El personal del centre portarà mascareta en els desplaçaments, a l’entrada i sortida del pati, als banys a l’aula i als espais comuns (despatxos, passadissos, sala de professors). No es podrà accedir al centre
sense mascareta.
El personal docent i no docent que no formi part del grup estable i hi intervingui haurà de portar mascareta higiènica i mantenir la distància interpersonal d'un metre i mig, excepte a les classes d’instrument
de vent i cant que la distància es de 2 metres.
Els docents recordaran els alumnes com portar i fer un bon ús de les mascaretes.

Mascaretes  i pantalles facials:
L’ús de pantalla facial no eximeix l’ús de mascareta (annex 2 de la Resolució)
Tots els alumnes (infantil i primària ) han de dur el nom posat a la mascareta.
Tots els alumnes (infantil i primària) han de dur un capsa o bosseta amb el nom posat.A infantil la mascareta es guardarà dins la capsa o bosseta  al seu calaix individual.
A primària en una capsa o bossa dins la seva motxila amb el nom posat.
Tots els alumnes han de dur, cada dia , una mascareta de recanvi .
A les sessions fora de l’aula han de dur la bosseta o capsa per guardar la mascareta.
Al menjador han de dur la bosseta o capsa per guardar la seva mascareta.
L’ús de pantalla facial no eximeix l’ús de mascareta.
No es poden dur a l’escola mascaretes que simulin una cara, que tinguin una boca dibuixada o que distorsionin la seva expressió, independentment de personatge, animal o tema que representin.
A més de no ser apropiades per estar dins l’entorn escolar, dificulta una comunicació adequada.
És obligatori canviar la mascareta  segons les seves característiques   ( reutilitzable/no reutilitzable) i sempre que estigui banyada o bruta.

Mascaretes transparents homologades
Es podran usar si compleixen les indicacions de l’ordre CSM/115/2021 d’11 de febrer per la qual s’estableixen els requisits d’informació i comercialització de mascaretes higièniques.

Als diferents espais hi haurà cartells informant la tècnica de correcta higiene respiratòria i de l’ús correcte de la mascareta
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GUANTS ( per a personal docents i no docent)

Nova normalitat

En tot moment es seguiran les indicacions de la Conselleria d’Educació i Conselleria de Sanitat

S’han d’usar quan hi hagi d’haver contacte amb fluids corporals, canvi de bolquers i tasques de neteja. En aquests casos s’han de canviar cada cop que s’hagi d’atendre un infant i s’ha de
realitzar higiene de mans abans i després del seu ús.
Els guants són d’un sol ús per a cada persona, no es poden reutilitzar.
No es faran servir tota la jornada laboral.
Abans de posar-se’ls, cal llevar-se anells, polseres, rellotges i altres elements que poden foradar o esqueixar els guants i s’ha de comprovar que estiguin en bon estat.
L’ús de guants no eximeix del rentat de mans, preferiblement amb aigua i sabó durant 40 o 60 segons o, si no és possible, amb solució hidroalcohòlica durant 20 segons
Mentre es duguin els guants, no es pot tocar la pell, especialment la cara i els ulls.
Tampoc no es poden fer accions com menjar o beure.
Es faran servir guants de vinil o nitril.
Com llevar-se els guants?
Per llevar-se els guants de manera correcta s’aconsella:
Pessigar-ne lleugerament la part inferior.
Desplaçar-lo cap a l’exterior.
Retirar-lo sense tocar-ne l’interior.
Recollir-lo amb la mà protegida.
Introduir dos dits en l’interior del guant que encara està posat.
Retirar-lo, girar-lo damunt davall tocant només la part interna.
Llençar-los a la paperera amb tapa i després rentar-se les mans. No s’han de deixar mai damunt de la taula o altres superfícies

Pautes específiques
Una capsa de guants  a cada planta ubicada al  bany de professors de cada planta.
Els guants són per ús exclusiu del personal del centre.
Els docents son els responsables de notificar, amb temps,  a la tècnic de manteniment la necessitat de guants.
Educació Infantil i aula UEECO docents i ATE sempre han de fer ús de guants als banys.

35



En cas de fer net taules o instruments els docents s’han de posar guants.

Als diferents espais hi haurà cartells informant la tècnica de correcta i de l’ús correcte dels guants.

MATERIAL INDIVIDUAL I DIDÀCTIC SON SERRA

Nova normalitat

Com a norma general : Cada alumne, professor o membre del personal no docent, disposarà del seu propi material.
Als espais del centre (especialments d'ús comú)  no hi haurà elements que puguin manipular-se  com revistes, fulletons, calendaris.
Material individual  de l’alumnat
Veure l’apartat mascaretes.
Veure l’apartat ampolles d’aigua i carmanyoles.
Tota la roba d’abric, bosses de berenars, mitjons de psicomotricitat i motxilles han d’estar retolades amb el nom, llinatge i curs de l’alumne.
No s’han de compartir objectes d’ús personal (bolígrafs, pintures, tisores, etc.)
El material complementari  quedarà al centre educatiu. Es netejarà diàriament segons les recomanacions establertes.
S’ha d’evitar aquel material que no es pugui desinfectar d’una jornada a una altra.
Només es poden dur de casa cromos, pilotes  o altres objectes autoritzats pel centre, per fer servir dins del GCE a l’aula o al pati.
Els penjadors han duran el nom de l’alumne que sempre ha d’utilitzar l’assignat.

Chromebooks ( 3r, 4t, 5è i 6è de primària)
S’han de fer nets abans de començar les classes  per part dels docents.
Assignats a cada alumne portàtil i carregador. Posar nom i número de referència. s’han de mantenir nets, i carregats. No es poden compartir ratolins ni auriculars, en el cas de que siguin necessaris, cada
alumne durà els seus amb el seu nom marcat (els compren els alumnes) i els guardarà a la seva motxilla dins una bossa també amb el seu nom marcat.

Llibres de text (Fons de llibres).
Cada alumne tindrà el seu lot corresponent amb el nom complet marcat. En principi es guarden per lots (de cada alumne), no per matèria.
S’estudiarà per cada aula la manera millor per guardar-los, amb un compartiment per a cada alumne (en una capsa o arxivador a les prestatgeries / pupitre…)
Quaderns i carpetes a cada pupitre i el material, estoig, agenda a les motxilles.
Cada motxilla es penja a la cadira o ganxo del pupitre (en funció de la distribució de l’aula). No poden estar per terra.

36



Ús de l’agenda. Es manté el seu ús habitual, però donat que és un material que es manipula per diferents persones, es poden emprar guants per part del professorat com a mesura d’higiene.
Material del personal del centre
Es recorda que a la sala adjunta secretaria hi ha un armari amb material d’aula pel docent que podrà retirar pel seu ús. Com a norma de centre, s’ha d’ enregistrar al quadern el material retirat amb la data
indicada.
Qualsevol petició de material s’haurà de fer segons el procediment habitual.
La sala adjunta és un espai petit amb un aforament d'una persona i s’ha d'accedir sempre amb mascareta.
S’evitarà compartir material entre docents i personal del centre.
Als equips d'ús compartit (ordinadors) hi ha material per a la seva desinfecció abans i després de cada ús.

A cada aula hi haurà un spray amb solució hidroalcohòlica que estarà guardat fora de l’abast dels alumnes. Sols pot utilitzar-lo el docent que és el responsable de notificar a la tècnic de manteniment quan
s’ha de substituir o emplenar.

Ensenyaments de música
Mampares de plexiglas per  aïllar els grups estables al conjunt instrumental, acompanyament de piano amb vent.
Suports per als instruments de vent.
Quan els alumnes accedeixen a una aula, la primera activitat de classe consistirà en que cada alumne netegi i desinfecti el seu espai personal de treball i estris. Serà responsabilitat del professor vetllar pel
compliment d’aquesta norma, i de l’alumne realitzar aquesta tasca amb diligència.

A l’aula de vent es disposarà de:
- Recipients d’un sol ús (a partir de garrafes buides d’aigua tallades amb paper de cel·lulosa absorbent) per tirar l’aigua de condensació en l’instrument a causa de l’espiració. Una vegada finalitzada

la classe es tancarà el recipient dins una bossa de fems fermada i la dipositarà dins d’un contenidor dins l’aula.
- Un contenidor per dipositar els recipients acabada la sessió.
- Per eixugar l’instrument s’utilitzaran materials d’un sol ús (paper assecador) i es llançaran després del seu ús al recipient corresponent per aquest tipus de material (paperera amb pedal o

contenidor)

Emmagatzematge d’instruments:
- Les taquilles d’instrument només es poden compartir amb membres d’un mateix grup estable.
- Al magatzem de violoncels i contrabaix no poden accedir els alumnes. Només els professors.

Instruments del centre:
Els alumnes que utilitzen instruments de l’escola (contrabaix, piano, instruments de percussió) hauran de rentar-se les mans entre 40 i 60 segons amb aigua i sabó i tocar amb mascareta.
-Contrabaixos: Els alumnes han de dur el seu propi arc. Faran ús de mascaretes durant tota la sessió.
-Piano: L’alumne/haurà de netejar el teclat amb tovalloleta.
-Instruments de percussió: L’alumne ha de netejar el material utilitzat amb els elements apropiats per a cada instrument.
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-Instruments taller-Roda d’instrument P5: El professor haurà de desinfectar els instruments que han manipulat els alumnes. Els draps de neteja dels instruments de vent seran d’un sol ús.

AULA D’AÏLLAMENT

Nova normalitat

Ubicada a l’aula d’AL, a la planta baixa davant secretaria, aula amb ventilació i condicionada per respectar les distàncies.
Retolació a la porta.
L’aula romandrà sempre tancada amb clau que està a l’accès dels docents
Ús exclusiu com aula d’aïllament.
Tot el material de protecció es troba dins una capsa estanca, el proporciona la Conselleria i el centre educatiu: mascaretes quirúrgiques per a l’alumne i l’adult i, per si l’alumne no es pot posar una
mascareta quirúrgica, mascaretes de protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials, termòmetre  i bates d’un sol ús.
Disposa d’una paperera amb bossa, tapa i pedal, on tirar mascaretes, mocadors d’un sol ús.
L’adult que acompanya a l’alumne dins l’aula ha d'omplir el registre que es troba damunt la taula indicant el seu nom i de l’alumne, hora d’entrada i de sortida a la sala, hora de contacte amb la familia,
temperatura i situació de l’alumne, material que ha fet ús per ell i per l’alumne.
Es considerarà que un alumne pot ser cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2, segons la definició del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia de infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada que
cursa amb els següents símptomes:
— Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d’aire.
— En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits.
En el cas de sospita de malestar, símptomes evidents ( tos, mal de cap…)  el docent de l’aula haurà de treure a l’alumne de l’aula i prendre  la temperatura de forma individualitzada.
No s'ha de davallar a cap alumne per malestar sense haver pres abans  la temperatura.
En cas de temperatura superior a 37’5ª es registra el resultat, s’ha d’avisar al docent de l’aula paral·lela per no deixar sense control a l’aula i davallar amb l’alumne per activar el protocol d’aïllament
informant sempre a l’equip directiu que s'encarrega d’establir el sistema de substitució i cridar a la família/centre de salut.

A la sala d’aïllament, se li posarà una mascareta quirúrgica si té més de sis anys, l’adult es posarà la mascareta quirúrgica i ambdós es rentaran les mans. No s’obligarà a dur la mascareta als infants menors
de 6 anys, a l’alumnat amb problemes respiratoris, als que tinguin dificultat per llevar-se la mascareta per si sols i als que tenen alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

Si l’alumne que presenta símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica, l’adult que l’acompanyarà farà ús d’una mascareta de protecció FFP2 sense vàlvula, a més d’una pantalla facial i una bata d’un
sol ús.
No es deixarà l’alumne sol en cap moment, però es mantindran sempre que sigui possible les mesures de distanciament físic, tenint en compte l’edat de l’infant.
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En el cas de percebre que l’alumne que comença a tenir símptomes es troba en una situació de gravetat o té dificultat per respirar, s’avisarà el 061 i se seguiran les instruccions que indiquen.
L’adult que hagi detectat el cas serà el que quedi amb l’alumne fins que un familiar o tutor legal el vagi a recollir.
S’evitarà que altres adults del centre educatiu entrin en contacte amb l’alumne, per evitar possibles contagis.
S’avisarà el pare, mare o tutor legal perquè recullin el seu fill o filla i es posin en contacte al més aviat possible amb el seu l’equip sanitari de referència de l’alumne, per tal d’avaluar el seu estat de salut i
realitzar les actuacions oportunes.
Les famílies han de respondre als telèfons indicats i personar-se al centre amb la major brevetat possible sense demores.
El trasllat al domicili es realitzarà sempre que es pugui garantir un trasllat segur i no utilitzarà transport públic.
Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur s’avisarà al 061 i se seguiran les seves instruccions.

IMPORTANT
ANNEX 4
Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre l’alumnat del centre.
ANNEX 5
Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre els professionals dels centres educatius.

FAMILIES CEIPIEEM SON SERRA

Nova normalitat

Aspectes prioritaris
Centralització de tota la comunicació directa i freqüent amb les famílies pels canals establerts (GESTIB, plana web, famílies enllaç, agenda escolar, correu oficial del centre ceipieemsonserra@educaib.eu. ,
telefònicament, SITES i eines google).
L'únic correu  oficial és ceipieemsonserra@educacib.eu. No es poden utilitzar els  comptes de correu personals o corporatius del centre ni dels docents.
S'ha d'evitar l'ús de sistemes de missatgeria personal (Whatsapp)
Aplicació Instagram com a eina de difusió d’activitats en horari lectiu per les famílies.
Assegurar la informació a les famílies  sobre  les mesures de  seguretat i higiene, les característiques especials d’aquest curs escolar quant a organització, currículum i metodologies que es duran a terme.
Comprovar el compliment  per part de les famílies de les mesures organitzatives i les mesures de  seguretat i higiene.
Afavorir  la reflexió compartida entre les famílies, amb la participació  de l’AFA.
És important promoure la participació de les famílies i comptar amb la participació de l’AFA  per facilitar la transmissió de la informació i les aliances en l'adequada implementació de les mesures.
S'utilitzaran infografies, cartells i senyalització que facilitin el compliment i la comprensió de les mesures de prevenció i higiene.
S'ha de tenir cura que aquesta informació es mantingui actualitzada en el cas que canviïn les indicacions de les autoritats sanitàries.
S'establiran accions de contacte i acollida virtual amb les noves famílies per part de tutors i tutores, amb l’objectiu d’establir un vincle de confiança amb l’escola i analitzar la situació actual de cada una
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d’elles.
S’han d’intensificar aquestes mesures amb les famílies que més ho necessitin o ho hagin sol·licitat.
A la plana web es penjaran totes les informacions, normativa i novetat referents a la nova normalitat. Es prega la seva consulta setmanal.

Documentació
Per donar compliment Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció,
contenció, coordinació, 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 durant el curs
2021-2022, el centre entregarà  a principi de curs ( primera setmana de classe) a les famílies la següent documentació oficial:
Apèndix 3 Consentiment informat per a la realització del test PDIA durant el curs escolar.
Apèndix 4 Declaració responsable sobre el compromís de seguir les normes establertes en els protocols i a mantenir al centre informat.
Aspectes generals
Entraran dins l'edifici únicament en cas de necessitat o per indicació del professorat o de l'equip directiu i amb cita prèvia.
Qualsevol persona que accedi al centre ha d’enregistrar-se al quadern de secretaria i es prendrà la temperatura.
A l’accés del centre i a l’interior es trobaran cartells informatius.
El centre insistirà en la necessitat de que totes les famílies tinguin activat l’usuari del GESTIB, és necessari presentar l’imprès oficial (correu electrònic) i el centre facilitarà la seva tramitació.
Normes d'organització, agrupacions d’aula i horaris.
Abans, d’iniciar el curs les famílies rebran del centre per escrit , tota la informació referent al present Pla  (GESTIB, Plana Web  i recordatori families enllaç).
El centre respondrà totes les consultes relacionades amb el Pla per correu electrònic i circulars complementàries.
A totes les reunions de classe i tutoria, abans de l’inici del període lectiu, és  obligatori tractar les  normes.
Tot els docents han de conèixer les normes, facilitar el seu coneixement a les famílies i són responsables de fer-les complir.
Davant de qualsevol situacions d’incompliment de les normes per part de les famílies, s’enregistrarà per escrit i notificarà a la Comissió de Salut del centre, a EDUCOVID i a l’equip directiu que donarà
resposta segons el reglament d’organització intern.
AFA Son Serra
Es manté el contacte directe i les reunions via MEET amb la persona designada.
Es mantenen les normes d’entrada al despatx de l’AFA (prèviament s’ha de notificar a direcció per correu o telèfon, evitant accedir en horari lectiu, es demanen les claus a secretaria i es signa el registre
d'entrada/sortida del centre).

Els canals de comunicació són :
Del centre a les famílies

Agenda escolar
Circulars individuals
Plana web
SMS / correu electrònics  mitjançant  l’aplicació GESTIB
Informació als taulons de l’entrada
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Telefònicament
Com a reforç el canal famílies enllaç

De les famílies al centre
Agenda escolar
Telefònicament
Correu oficial exclusivament ceipieemsonserra@educaib.eu. No s’ha de fer ús de cap altre correu
Com a reforç dels canals famílies enllaç per temes generals de  cada aula aula no particulars

Centre/AFA
Correu electrònic
Reunions periòdiques amb la secretaría de l’AFA ( MEET i presencials)

Aspectes importants
TOT EL PERSONAL DEL CENTRE ES RESPONSABLE DE FER COMPLIR AQUESTES NORMES A LES FAMÍLIES
Sempre s’han d’evitar aglomeracions de famílies a l’exterior de l’edifici.
Un sol membre, sempre amb mascareta i per indicació del centre ,  podrà accedir a les zones exteriors del recinte escolar per facilitar les entrades i sortides dels alumnes de menor edat.
Un sol membre de la família, sempre amb mascareta i neteja de mans, podrà accedir dins l’edifici únicament en cas de necessitat o per indicació del professorat, que haurà de notificar-lo abans a l'equip
directiu, complint sempre les mesures de prevenció i higiene, han de registrar les seves dades personals en el document de control i en cap cas accediran, si presenten qualsevol símptoma compatible amb
COVID-19, o es troben en aïllament per diagnòstic o en quarantena per contacte estret amb alguna persona amb diagnòstic confirmat.

Reunions a principi de curs
El calendari de la  reunió inicial amb  totes les famílies ja està penjat  a la plana web i als taulers del centre.
No poden coincidir reunions de diferents cicles o etapes a la mateixa hora, l’horari és de 15’30 a 16’30 i de 16’30 a 17’30 hrs.
Es duran a terme abans de l’inici del període lectiu vía MEET.
A 4t d’educació infantil s’especifica al Pla d’Acollida.
Es convocarà una reunió presencial i escalonada  per la signatura  dels contractes PLIAS.
La reunió d’adjudicació d’horaris d’ensenyaments de música i principi de curs es realitzarà via MEET, primer amb totes les famílies de totes les especialitats de cada nivell i després amb el tutor d’instrument
corresponent. Els horaris s’enviaran per correu electrònic a tots els alumnes d’ensenyaments de música abans de la reunió d’adjudicació d’horaris d’ensenyaments de música.

Reunions de tutories individuals
Per via  telemàtica.

Reunió amb l’empresa del menjador
Per via  telemàtica durant el primer trimestre.
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Entrades i sortides
Amb l'entrada esglaonada les famílies han de respectar els horaris establerts, arribar puntualment a l’hora indicada per evitar aglomeracions al carrer i possibles contagis. No és aconsellable que els
alumnes arribin abans d’hora i hagin d’esperar sols o acompanyats al carrer.
Es recorda que  els alumnes han de dur mascareta posada per accedir al centre   i els adults en cas de no respectar la distància de seguretat de 1`5 metres..
El mes de juliol ja s’ha penjat als taulons de les portes exteriors del centre la graella informativa dels horaris i llocs de les entrades i sortides. Aquesta informació tambè estarà publicada a la plana web del
centre.
Horaris d’atenció a Secretaria i equip directiu
Per atenció telefónica i correu del centre.
Per gestions directes ( entrega de matrícules, documents…) sempre amb cita prèvia.
Horari d’atenció telefònica i amb cita dilluns, dimecres i divendres:  8.45 a 9.45 i 13.45 a 14.45, Dimarts i Dijous: 8.45 a 9.45
Horaris d’atenció equip directiu
Sempre amb cita prèvia (petició per telèfon) i preferentment per via telemàtica.
L’atenció directa i presencial , sempre amb un sol membre de la família, amb mascareta i neteja de mans, que podrà accedir dins l’edifici, complint sempre les mesures de prevenció i higiene, han de
registrar les seves dades personals en el document de control i, en cap cas accediran, si presenten qualsevol símptoma compatible amb COVID-19,o es troben en aïllament per diagnòstic o en quarantena
per contacte estret amb alguna persona amb diagnòstic confirmat.
IMPORTANT
ANNEX 4
Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre l’alumnat del centre.

FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ EN MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE

Nova normalitat

Comissió de salut: Constituïda per la Sra Sandra Dolle (coordinadora de la comissió i docent), Sra Elena Polo (representant de families i sanitària), Sr Sebastià Verd (pediatra centre de salut) i Sra Ana López
(directora del centre) . Una vegada organitzat el curs s’assignaran els representants  dels docents i del  personal no docent.
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Es realitzaran activitats d'educació per a la salut que incloguin les mesures de promoció, prevenció, i protecció de la salut davant la COVID-19 com a eix transversal; treballant hàbits d’higiene per a la salut a
l’aula i especialment com a element curricular dins de l’àrea d'Educació física:
- Els hàbits bàsics de salut (alimentació, exercici físic, benestar emocional…).
- Les rutines d’higiene. Higiene respiratòria. En infantil i primer cicle de primària especialment higiene nasal.
- La prevenció dels contagis.
- El coneixement de la malaltia de la covid-19: transmissió, efectes, símptomes, etc.
Al·lèrgies i aliments fora del servei de menjador: pel curs 2021/22 continuen les situacions d’alumnes amb greus al·lèrgies alimentàries, en conseqüència s’ha de continuar amb la limitació d’entrada de
determinats aliments. Així mateix no està permès dur aliments externs  al centre  (per exemple  celebrar aniversaris a les aules).
A principi de curs es planificaran les actuacions per donar resposta a la gestió de l’estat emocional dels alumnes.
Es treballarà a partir de cercles de diàleg i dinàmiques d’aula a tutoria, fomentant l’expressió de sentiments, sensacions i vivències, així com detectar possibles problemàtiques . Per part del professorat

especialista d’Educació Física, es reforçarà l'hàbit i la necessitat de fer activitat física, i vetllar per una actitud compensatòria a la situació de confinament viscuda o de prevenció a noves situacions que es
puguin crear.
Per a l’atenció de casos concrets o situacions familiars especials intervindrà l’orientador i/o la professional tècnics de serveis a la comunitat (PTSC).
Es farà un seguiment especial als alumnes amb malalties cròniques i que es considerin de risc per la situació de la COVID-19 (diabetis, cardiopaties, malalties respiratòries…). Seguiment de l’alumne i treball
conjunt amb les famílies. Coordinació amb l’equip mèdic (HUSE i centre de Salut).
L’equip directiu juntament amb l’orientador i la PTSC mantindrà una coordinació sistemàtica amb el centre de Salut Son Serra (calendari de coordinacions), establint pautes d’actuació conjuntes. Es farà
formació als docents damunt el tractament i detecció de símptomes de la diabetis (glucèmies i pautes d’actuació), així com un seguiment diari amb la família.
Es farà el seguiment d’alumnes vulnerables o de risc per part de l’Unitat d'orientació educativa i psicopedagògica (UOEP), concretament de l'alumnat NESE, donant suport a l’alumne, pautes als tutors,
treball amb les famílies i es mantindran coordinacions amb suports externs (UVAI EADISOC, SVAP, EAP, …). Per part de la PTSC, es mantindran coordinacions amb el serveis socials.

En col·laboració amb les famílies i l’AFA, amb el centre de salut o serveis mèdics de referència, s’han de planificar, en la mesura de lo possible, sessions informatives i formatives per a les famílies.

2-PLANIFICACIÓ ORGANITZATIVA

NOVA NORMALITAT

2.1 Prioritat dels criteris sanitaris i pedagògics.
Totes les mesures organitzatives donen resposta als criteris establerts per la Conselleria de Salut i d’Educació. A la Resolució conjunta del conseller
d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció,
contenció, coordinació, 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 durant el curs 2021-2022. En tot moment es seguiran les indicacions informant als docents, famílies i
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administració educativa.

2.2 Planificació de l’actualització de dades
referents a la vulnerabilitat social, de salut i
d’especial necessitat de l’alumnat i de les
famílies.

Abans de l’inici de les classes traspàs d’informació (veure avaluació inicial).
Cada dia, a primera hora, amb el tutor de l'aula es fa control de l’assistència de l’alumnat pel GESTIB (horari de matí  i d’horabaixa).
Si, durant la jornada escolar, la familia no justifica al centre l’absència el tutor/a cridarà a la família , enregistrarà la cridada i la resposta al Registre propi
de secretaria i al quadern de tutoria.
Es mantè el protocol d’absentisme del SAD.
Amb caire preventiu i per previsió a un possible canvi d’escenari cada tutor/a juntament amb els especialistes i des de principi de curs han de dur un
registre on quedi reflectit: situació de vulnerabilitat social, situació familiar, estat emocional. Amb relació a la salut es manté el protocol actual del centre
amb totes les mesures de confidencialitat.
En relació a la vulnerabilitat com a igualtat d’oportunitats veure Pla de digitalització.
A la reunió setmanal de la Unitat d’Orientació Educativa i Psicopedagògica (UOEP) es durà el seguiment  per part de l’equip directiu, Orientador i PTSC.
Xarxes establertes amb Serveis Socials, Treballadora Social del Centre de Salut i equip mèdic del Centre de Salut.

2.3 Control i organització d’accessos i circulació
de persones en el centre.

Les portes exteriors han de romandre  sempre tancades (norma ja  establerta del centre)
Els paquets i els materials es recolliran a la porta del carrer, no accediran al centre excepte quan s’hagin de recepcionar paquets de gran volum. En
aquest cas respectant les normes, els espais amb guants, mascaretes i enregistrant les dades personals.
Les reunions de tutoria per MEET
TOT EL PERSONAL DEL CENTRE ÉS RESPONSABLE DE FER COMPLIR AQUESTES NORMES A LES FAMÍLIES I PERSONAL EXTERN.
Les famílies que entrin a secretaria tindran un espai delimitat pels postes amb cinta i només una finestra d’atenció.
Es limitarà l’entrada a tres persones en fila.
Veure
ENTRADES I SORTIDES PAUTES SON SERRA
FAMÍLIES SON SERRA

2.4 Aforament dels espais.
A  l’entrada de cada espai del centre està indicat l’aforament màxim que s’ha de respectar.
Disposició de l’alumnat als  espais del centre ( excepte a infantil) els docents i personal no docent presentaran a direcció un plànol de cada espai  del
centre que reflecti la disposició de l’alumnat i el lloc assignat ( aules. menjador i  escoleta)
VEURE
Graella espais
AULES PAUTES GENERALS I ESPECÍFIQUES
BANYS PAUTES GENERALS I ESPECÍFIQUES
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PATIS PAUTES GENERALS I ESPECÍFIQUES
PASSADISSOS  PAUTES
ESCALES PAUTES

2.5 Organització dels accessos, circulació,
retolació.

VEURE
PASSADISSOS  PAUTES SON SERRA
ESCALES PAUTES SON SERRA
ENTRADES I SORTIDES PAUTES SON SERRA
CANVIS D’AULA  PAUTES SON SERRA

2.6 Horaris, agrupaments de l’alumnat, patis,
entrades i sortides.

Es manté l’horari lectiu i l’horari de  permanència dels docents.
De 8’30 a 17’30 diàri.
VEURE
PASSADISSOS  PAUTES SON SERRA
ESCALES PAUTES SON SERRA
ENTRADES I SORTIDES PAUTES SON SERRA
CANVIS D’AULA  PAUTES SON SERRA
Agrupament d’alumnes es mantenen les 19 aules i els agrupaments musicals.

2.7 Constitució dels equips docents i coordinació
del professorat.

Es manté la constitució actual de dues línies senceres.
CCP setmanal de forma semipresencial via MEET
Cicles de forma presencial mantenint els criteris d’aforament i protecció
Claustres (57 docents)  des del mateix centre per via MEET
Consell Escolar prioritàriament per via MEET

2.8  Coordinació entre etapes.
Dins l’escola es mantenen els protocols de coordinació d'étapes de forma presencial si es poden mantenir els criteris d’aforament i protecció.
En cas  contrari s’optarà per la via telemàtica MEET.
Amb els IES, Escoletes, CCEE  via telemàtica.
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NOVA NORMALITAT

professorat EQUIP DIRECTIU
Recollida de dades personals i presa de possessió.
Assignació de tutor/a si cal.
Informar de les normes i diferents documents i instruccions de centre, així com el Pla de Contingència.
Crear grups de reflexió, guiatge, que permeten la comunicació i intercanvi de dubtes i necessitats.

Alumnat EQUIP DIRECTIU
Informar sobre les les mesures de seguretat i higiene.
Especial cura amb l’alumnat més vulnerable.
CLAUSTRE
Dedicar un espai i temps diari per treballar la cohesió de grup que faciliti a l’alumne expressar les seves emocions, preocupacions i interessos.
Incorporat l’eix   transversal  d’educació emocional i de la salut a treballar al llarg de tot el curs i especialment al llarg del primer trimestre.
Informar sobre les les mesures de seguretat i higiene.
Especial cura amb l’alumnat més vulnerable
Dissenyar activitats i estratègies per promoure i establir vincles emocionals.
Traspàs de grups.
Treball de les mesures de prevenció dels contagis de COVID i petites  activitats per treballar-ho.
Cercles de diàleg per treballar acollida, emocions i cohesió de grup, activitats musicals pel treball de la cohesió de grup.
Comunicació constant entre els cotutors  per al seguiment de l’alumnat.

Famílies EQUIP DIRECTIU
A la plana WEB es compartiran les circulars amb les normes establertes al present Pla.
Als taulons exteriors es compartiran les graelles amb els horaris esglaonats.
A través de la missatgeria del GESTIB (SMS i correu electrònic) s'informarà de les  noves informacions i actualitzacions.
El contacte per correu és exclusivament a través del correo oficial del centre ceipieemsonserra@educaib.eu.
Reunió telemàtica (o presencials per grups reduïts) per informar de les normes de centre, aula, etc. i Pla de Contingència. Per tal de permetre l’adaptació progressiva de l’alumne i
concienciar sobre les mesures de seguretat i higiene.
És important:
Recollir la valoració de les famílies feta al Formulari google Valoració escenari B curs 2020/21 (varen rebre 79 respostes d’un cens de 601 progenitors).
Assegurar la participació i la informació a les famílies sobre les mesures de seguretat i higiene, les característiques especials d’aquest curs escolar quant a organització,
currículum i metodologies que es duran a terme.
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Afavorir la reflexió compartida entre les famílies, promoure la participació i comptar amb la participació de l’AFA per facilitar la transmissió de la informació i les aliances en
l'adequada implementació de les mesures.
Accions de contacte i acollida virtual amb les noves famílies per part de tutors i tutores, amb l’objectiu d’establir un vincle de confiança amb l’escola i analitzar la situació actual
de cada una d’elles.
Intensificar aquestes mesures amb les famílies que més ho necessitin o ho hagin sol·licitat.

COORDINACIÓ PER A LA SALUT

NOVA NORMALITAT

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.

DOCENTS
Activitats  a ensenyaments de música:
- Treball sistemàtic de les rutines d’higiene
- Treball de les mesures de prevenció dels contagis i petites  activitats per treballar-ho:

- Recitat per rentar mans/
- Jocs de distància social: utilitzant aros/ pals per tal que els infants puguin entendre quina és la distància de seguretat i la seva necessitat per a la

prevenció de contagi
ANNEX EDUCACIÓ PER A LA SALUT 2n CICLE
ANNEX EDUCACIÓ PER LA SALUT PRIMER CICLE
ANNEX EDUCACIÓ PER A LA SALUT INFANTIL

Coordinació amb serveis externs (sanitat, policia
tutor…)

La coordinació amb la Conselleria de Sanitat es farà mitjançant la Comissió de Salut, en cas d’especial complexitat serà amb el Servei d'Atenció a la
Diversitat per establir la coordinació amb CoorEducasalut i CoorEducaMental en cas de necessitat.
Es mantenen les coordinacions amb els Serveis Socials de L’Ajuntament i centre de Salut Son Serra.
Amb altres serveis es coordinaran els aspectes relacionats amb ús d’espais públics per ampliar el nostre centre i per actuacions relacionades amb la
prevenció de situacions de risc en els alumnes del centre.
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6. PLA DE CONTINGÈNCIA DIGITAL

- ANNEX Pla digital de Contingència

7. ANNEXES

Annexes Infantil
- ANNEX PLA D´ACOLLIMENT DELS ALUMNES DE 4RT D´EDUCACIÓ INFANTIL 2020-2021

Annexes Primària
- ANNEX Pla d’acollida 2n cicle
- ANNEX EDUCACIÓ PER A LA SALUT 2n CICLE
- ANNEX PLA D'ACOLLIDA PRIMER CICLE
- ANNEX EDUCACIÓ PER LA SALUT PRIMER CICLE
- NECESSITATS DE NETEJA

PLA CONTINGÈNCIA ESPAIS: CEIPIEEM Son Serra (infantil, primària i música)
Nova normalitat (nivell d'alerta 0, 1 i 2)
TAULA D’ORGANITZACIÓ DE LES AULES CURS 2021-2022
DATA:25 DE JUNY DE 2021
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Grup / espai Grup Estable de
convivència (GEC)

1

Superfície aula
(m2)

RATIO
PREVISIBLE
ALUMNES

Capacitat aula=
Superf de l'aula o
espai  dividit per

1,44 m2 per
persona

Es garanteix el
mínim de 1.44 m2

per persona

Es garanteix la
distància

interpersonal
de l,2 metres?

Observacions

SI NO SI NO SI NO
EDUCACIÓ INFANTIL

aula 1- P3A SI 61 16 42 SI SI

aula 2 - P3B SI 61 16 42 SI SI

aula 3 - P4A SI 57,62 20 39 SI SI

aula 5 - P4B SI 61,20 20 42 SI SI

aula 6 - P5A SI 61,02 20 42 SI SI

aula 8- P5B SI 56,44 20 39 SI SI

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

aula 9 - 1r A SI 61,02 25 42,37 SI SI

aula 10- 1r B SI 60,54 25 42,04 SI SI

aula 11 -2n A SI 64,46 26 44,76 SI SI

aula 12- 2n B SI 63,83 26 44,32 SI SI

aula 13- 3r A SI 61,50 27 42,70 SI SI

aula 14- 3r B SI 60,72 27 42,16 SI SI

aula 16- 4t A SI 61,52 23 42 SI SI

aula 17- 4t B SI 61,02 24 42 SI SI

aula 20- 5è A SI 60,54 26 42 SI SI

aula 21- 5è B SI 61,02 26 42 SI SI

aula 22- 6è A SI 61,50 20 42 SI SI

aula 23- 6è B SI 61,11 22 42 SI SI

Educació especial SI 55,93 6-7 33,4 SI SI aula UEECO

1 En l'educació infantil, l'educació primària, i l'educació especial els alumnes s'han d'organitzar per grups estables de convivència (GEC), formats pel grup d'alumnes més el tutor, en els quals s'ha de garantir l'estanquitat en totes les activitats
que es duguin a terme al centre educatiu.
S'ha d'evitar el contacte amb altres grups i limitar al màxim el nombre de contactes, tot i que hi podran accedir els professors especialistes i de suport, així com el personal auxiliar que es requereixi.
En aquests grups, no cal guardar la distància estricta, per la qual cosa els seus membres poden interactuar amb més normalitat.
Aquests alumnes en els desplaçaments i fora de l'aula han de guardar una distància d'1,5 m amb alumnes d'altres grups, però no entre ells.
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Psico. aula 7
SI 88,78 20 61 SI SI

ENSENYAMENTS DE MÚSICA

Aula15B  (Piano) SI 29,7 4 20 SI SI
Aula 4  Contrabaix

Violoncel
si 29,7 6 21 SI SI

Aula 24 A Violí
Viola

SI 27,3 9 19 SI SI

Aula 15A
Llenguatge

musical
SI 29,7 15 20 SI SI

Aula 24 B
Llenguatge

musical
SI 29,7 15 20 SI SI

Aula 19
Música prim SI 61,02 max. 25 42 SI SI

*Es garanteix els m2 per les classes
de música amb laseparació entre
grups estables 2 m

Percussió
(gimnàs)

SI 140 max. 7 97* SI SI

A Modular
Percussió

Orquestra corda
SI 59 max. 30 40 SI SI

Es garanteix els m2 per orquestra
corda amb la separació entre grups
estables de 2 m

Cor
(gimnàs) SI 140 max. 30 97* SI SI

*Es garanteix els m2 per les classes
de cor amb separació entre grups
estables 2 m

Banda Vent/
Orq. corda
(gimnàs)

SI 140 max. 30 97* SI SI

*Es garanteix els m2 per la banda
vent, amb la separació entre grups
estables
* Es garanteix els m2 per la
orquestra de corda, amb la separació
entre grupsestables

Orquestra
3r 4t EEM
(gimnàs)

SI 140 max. 60 97* SI SI
* Es garanteix els m2 de separació
entre grups estables i els
instruments de vent
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Aula Vent (àtic)
SI 40,50 max. 6 28* SI SI

*Es garanteix els m2 de separació
entre els  instruments de vent

Biblioteca
Col·lect Vent

SI 58,17 max. 6 40 SI SI
*Es garanteix els m2 de separació
entre els  instruments de vent

Aula 18 Música i
moviment

SI 68,98 max. 20 47 SI SI
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HORARIS I ACCESSOS PER NIVELLS I ESCENARIS CEIPIEEM SON SERRA curs 2021/22

ESCENARI NOVA NORMALITAT (nivell d’alerta 0, 1 i 2) EDUCACIÓ INFANTIL

NIVELLS HORARI ACCÉS CENTRE ACCÉS AULES / SORTIDA

4t EI
Entrada 8:40 c Maribel per portes 2 i 3 entrada principal amb tutores i acompanyant (ATE i +1)

Sortida 13:10 c Maribel per portes 2 i 3 entrada principal amb tutores i acompanyant (ATE i +1)

5è EI
Entrada 8:30 c Maribel per portes 2 i 3 entrada principal amb les tutores

Sortida 13:15 c Maribel per portes 2 i 3 entrada principal amb les tutores

6è EI
Entrada 8:35 c Maribel per portes 2 i 3 entrada principal amb les tutores

Sortida 13:20 c Maribel per portes 2 i 3 entrada principal amb les tutores

ESCENARI NOVA NORMALITAT (nivell d’alerta 0, 1 i 2) EDUCACIÓ PRIMÀRIA

NIVELLS HORARI ACCÉS CENTRE ACCÉS AULES

1r EP
Entrada 8:30 c Matamusinos Amb el tutor/a pujar per escala A

Sortida 13:15 c Matamusinos Amb el tutor/a baixar per escala B

2n EP
Entrada 8:35 c Matamusinos Amb el tutor/a pujar per escala A

Sortida 13:20 c Matamusinos Amb el tutor/a baixar per escala B

UEECO
Entrada 8:35 c Matamusinos Amb el tutor/a pujar per escala A

Sortida 13:20 c Matamusinos Amb el tutor/a baixar per escala B

3r EP
Entrada 8:45 c Maribel Amb el tutor/a pujar per escala A

Sortida 13:25 c Maribel Amb el tutor/a baixar per escala B

4t EP
Entrada 8:50 c Maribel Amb el tutor/a pujar per escala A

Sortida 13:30 c Maribel Amb el tutor/a baixar per escala B

5è EP
Entrada 8:45 c Matamusinos Amb el tutor/a pujar per escala A

Sortida 13:25 c Matamusinos Amb el tutor/a baixar per escala B
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6è EP
Entrada 8:50 c Matamusinos Amb el tutor/a pujar per escala A

Sortida 13:30 c Matamusinos Amb el tutor/a baixar per escala B
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