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PLA D’ACTUACIÓ DE L’ESCOLA FÀSIA SARRIÀ
EN EL MARC DE LA PANDÈMIA
CURS 21-22
Aquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb
les màximes garanties, que busquen l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones als
centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació
de qualitat.
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022. No obstant això,
aquestes mesures s’avaluaran i s’adaptaran en funció de l’evolució del context epidemiològic i dels
avenços en el pla de vacunació i en la immunitat de grup.
Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia, i mentre no s’assoleixi la immunitat
de grup, continuen sent la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels
casos.
Aquest pla determina les precaucions que haurem de tenir abans d'entrar a l'escola, dins dels
espais escolars i a la sortida del centre educatiu, tenint en compte tant les mesures publicades pel
Departament d'Educació i la Conselleria de Sanitat com les instruccions específiques que hauran
de seguir el centres d'Educació Especial.

REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU






L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5 o ni haver reduït la
temperatura amb antitèrmics.
L’alumnat hi ha d’entrar amb la mascareta ben posada.
L’alumne/a no pot tenir cap d’aquests símptomes: febre o febrícula, per sobre de 37,5,
tos, dificultat per respirar, mal de coll (amb febre) refredat nasal (amb febre), fatiga,
dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits i diarrea, pèrdua de l’olfacte
o gust o qualsevol altre quadre infecciós.
No convivent o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible
en els catorze dies anteriors. En cas de contacte amb un positiu en Covid, els alumnes i
mestres vacunats amb la pauta completa no hauran de fer quarantena.

És de vital importància no portar els infants amb símptomes de contagi, d'informar el centre
educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l'entorn familiar de l’infant, en dies festius i
de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.
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MESURES DE PREVENCIÓ, HIGIENE i PROMOCIÓ DE LA SALUT
Grup de convivència estable
Mantenir el Grup Estable de convivència (GEC) en tots els entorns escolars. Dins el GEC no cal
mantenir la distància de seguretat. En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb
aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups
s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual,
especialment ventilació i l’ús de la mascareta.
Distanciament físic
En els grups estables no és necessari mantenir la distància de seguretat, però és exigible entre
diferents GEC o persones que no formin part del GEC, tant en espais tancats com a l’aire lliure.
Higiene de mans
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com del
personal docent i no docent.
En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans:





A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
Abans i després dels àpats
Abans i després d’anar al WC (infants continents)
Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans es durà a terme:






A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants
Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis
Abans i després d’acompanyar un infant al WC
Abans i després d’anar al WC
Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)

Hi haurà diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles
d’un sol ús: a les piques del pati de darrera, a la pica del primer pis i a la cuina. Totes les classes
disposaran de gel hidroalcohòlic, mascaretes i tovalloles d’un sol ús. També en punts estratègics
com el menjador, zona d’ aules, aula TIC, despatxos logopèdia, despatxos d’administració i saleta
per a ús del personal de l’escola i visites.
S’afavoriran mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure el rentat de
mans correcte i la seva importància.
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Ús de la mascareta
En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa
vigent, l’ús de la mascareta està indicat, en general, als alumnes més grans de 6 anys. Es farà servir
en espais tancats, també dins el GEC i a l’exterior si està en contacte amb un altre GEC. Personal
docent: està indicat l'ús de mascareta al llarg de l'horari laboral.
Ventilació, neteja i desinfecció
L’escola disposa d’un Pla de neteja i desinfecció adaptat en funció dels diferents espais i la seva
ocupació i concurrència.
És necessari ventilar les aules de forma regular durant l’horari de classe, seria convenient deixar
les finestres obertes quan l’aula estigui buida.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la
jornada, procurant incidir més en aquelles de superfícies de contacte habitual. No és necessària la
desinfecció d’espais dins l’horari lectiu, tot i que es valora la importància d’incloure-la dins
l’aprenentatge pedagògic d’ordre i neteja d’espais.
Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin
condicions d’higiene.
Mestres i alumnes han de rentar-se les mans amb freqüència amb sabó o solució hidroalcohòlica.
S’aconsella l’ús de zones exteriors ja que són de baix risc de transmissió de coronavirus
PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS DE LA DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA
COMPATIBLE AMB LA COVID
En cas d'aparició de símptomes en un alumne/a durant la seva presència al centre:
• Aïllar l'alumne o alumna en un espai específic.
• Avisar pares, mares o tutors.
• Informar a la família que han d'evitar contactes i consultar al centre d'atenció primària o
pediatra.
• Informar al Referent Covid de l’escola (RECO), per tal que activi els protocols sanitaris
corresponents.
En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:
• Marxar del centre
• Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera.
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ORGANITZACIÓ DE CENTRE
Les Escoles Fàsia, obriran l'escola el pròxim 13 de setembre segons indicacions del Departament
d’Educació. Les classes seran presencials.
L’horari de les classes serà de 9 a 16:30 hores amb entrada i sortida esglaonada dels alumnes.
Cada classe té la consideració de “grup estable de convivència”, format per un conjunt d’alumnes,
amb el seus tutors/es i/o educador/a. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o
personal de suport educatiu si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.
Un mestre/a o un professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable.
Aquest grup es mantindrà junt al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati.
A l’interior de l’edifici el grup ocuparà, de manera general, el mateix espai físic. Els alumnes seran
sempre els mateixos. En cas que ocupi un espai diferent (Aula TIC, Aules Logopèdia, Despatx
Coordinació i Orientació Psicopedagògica,...) caldrà assegurar que cada vegada que marxa un grup
i/o un alumne/a es procedeix a la neteja i desinfecció de l’espai.
Aules i docents
GRUPS

DOCENTS
ESTABLES

ALUMNES

DOCENTS
TEMPORALS

Aula 1

Àngels
Naomi

4

Logopeda | Mestra TIC
2 monitors/es

9

Logopeda | Mestra TIC
2 monitors/es

Aula planta baixa

Aula planta baixa

Aula 2

Cristina P.
Raquel
Cristina C (matí)
Anna B (tarda)

ESPAI ESTABLE
Aula planta baixa

Aula 3

Marc
Jéssica

5

Logopeda | Mestra TIC
2 monitors/es

Aula 4

Edu
Davinia

9

Logopeda | Mestra TIC
2 monitors/es

Aula 5

Àngel
Yésika

11

Logopeda | Mestra TIC
2 monitors/es

Aula planta 1

Aula 6

Alicia

6

Logopeda | Mestra TIC
1 monitor/a

Aula planta 2

Aula 7

Laia

5

Logopeda | Mestra TIC
1 monitor/a

Aula planta 2

Aula 8 i 9

Abi
Fran
Judit
Montse

25

Logopeda | Mestra TIC
2 monitors/es

Aules exteriors

Aula planta baixa

Iradier, 28
08017 – Barcelona
Tel. 93 418 24 82 / 93 212 40 16
a8039963@xtec.cat

Entrades i sortides
Per evitar l’aglomeració de persones a la porta del centre, hem establert 3 franges horàries
d’entrada i de sortida al centre escolar. Hi haurà una persona que vetllarà pel compliment del
protocol de seguretat.
Els alumnes hauran de portar mascareta a l’entrada de l’escola.
Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en cas que ho
indiqui el personal del centre, sempre seguint totes les mesures de protecció establertes.
GRUP

ENTRADA

SORTIDA

Aula 1
(Àngels - Naomi)

09:00h

16:30h

Aula 2
(Cristina- Raquel- Cris C- Anna)

09:00h

16:30h

Aula 3
(Marc - Jéssica)

09:00h

16:30h

Aula 4
(Edu-Davinia)

09:00h

16:30h

Aula 5
(Àngel - Yésika)

09:10h

16:40h

Aula 6
(Alicia)

08:50h

16:20h

Aula 7
(Laia)

08:50h

16:20h

Aula 8 i 9
(Abi-Judit-Fran-Montse)

09:10h

16:40h

Organització esbarjo matí
L’escola disposa de 3 espais per a l’organització dels torns d’esbarjo al mati (pati davant, pati
darrere i Hort les Palmeres del carrer Iradier). A l’organització horària hem afegit 5 minuts entre
grups per tenir en compte els fluxos de circulació.
Als passadissos i als lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable. Els lavabos
estaran senyalitzats pel seu ús per grup-classe.
Activitats del migdia (de 12 a 14:30h.)
El servei de menjador escolar i les activitats complementàries s’organitzaran aquest curs a l’aula o
espai de referència ocupat pel grup estable. L’estona d’esbarjo es realitzarà de forma esglaonada
en 3 torns de mitja hora de duració en espais a aire lliure i diferenciats tenint en compte 5 minuts
pels fluxos de circulació als espais habilitats (pati davant, pati darrere i Hort les Palmeres al carrer
Iradier). Quan això no sigui possible (pluja), els alumnes romandran a la seva classe.
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Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat.
El menjar s’ha de servir en safates individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni
setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però es recomana
que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi, o bé un únic infant encarregat durant tot
l’àpat.
Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques tipus parar i desparar taula, o
d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de convivència.
Natació i esport
Els alumnes faran aquestes activitats respectant els GEC. El trasllat fins les instal·lacions del
poliesportiu Marítim es farà amb autocar amb la mascareta posada.
Reunions
Les reunions es faran preferentment de forma telemàtica. Si cal fer-les presencials, serà necessari
demanar cita prèvia i seguir les mesures de protecció adients.
Sortides pedagògiques
Es realitzaran respectant els GEC i de manera excepcional, ho podran realitzar amb altres grups
GEC, sempre amb mascareta.
Promoció de la salut i suport emocional
La pandèmia actual brinda una oportunitat única per consolidar alguns hàbits i conductes que són
imprescindibles en qualsevol context:





Tenir cura d’un/a mateix/a i de les persones que ens envolten.
Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.
Rentar-se les mans de manera freqüent.
Acostumar-se a portar mascareta als espais requerits.

És recomanable que els alumnes portin de casa:


Una ampolla d’aigua marcada amb el nom per evitar veure de fonts o gots que es puguin
compartir.



Una bossa o sobre retolat amb el nom on l’alumne/a s’acostumi a guardar la mascareta
quan no la utilitza.



Estoig per estris personals escolars per tal d’evitar l’ús compartit del material.

