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1.  Planificació de les mesures de prevenció, protecció i higiene enfront de la
COVID-19 adaptades a l’etapa educativa.

1.1 Mesures de prevenció als diferents espais
● Adequació organitzativa als diferents escenaris. Aforament (ràtios/aula), entrades i

sortides (portes i horaris), passadissos, banys.

● Mesures de neteja, desinfecció i ventilació.

● Mesures de protecció als diferents espais: ús de mascareta, gel hidroalcohòlic…

● Informació necessària a cada espai (direccionalitat, cartells, infografies…)

1.2 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi
● Mesures de prevenció, protecció,  d’higiene i de desinfecció en l’entorn de treball: en

reunions, a les classes, als espais comuns 

● Mesures i protocol d’actuació per a les classes presencials que impliquen la
pràctica d’activitat física en ensenyaments de règim general i de règim especial.

● Mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i personal no docent

● Mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de contagi.

1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene
● Planificació d’accions informatives sobre els protocols d'actuació als diferents

escenaris i les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut a la comunitat
educativa.

● Planificació d’accions formatives adreçades a alumnat, famílies i docents.

2. Planificació organitzativa

● Prioritat dels criteris sanitaris i pedagògics.
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● Planificació de l'actualització de dades referent a la vulnerabilitat social, de salut i
d'especial necessitat de l'alumnat i de les famílies (Punt 5 de la resolució)

● Control i organització d’accessos i circulació de persones en el centre.
● Aforament dels espais per a l’organització dels grups
● Organització dels accessos, circulació, retolació.
● Horaris, agrupaments de l’alumnat, patis, entrades i sortides.
● Constitució dels equips docents i coordinació del professorat.
● Coordinació entre etapes

3. Planificació curricular

● Avaluació inicial

● Previsió de l’adequació de les programacions didàctiques a les exigències dels
diferents escenaris.  Introducció com a tema transversal dins les programacions
didàctiques aspectes relacionats amb: la promoció de la salut, les relacions socials,
la competència digital i la competència d’aprendre a aprendre.

● Planificació i organització de tutories

● En el cas d’ensenyament semipresencial o en línia:

a) Planificació de la coordinació curricular
b) Organització de les tutories i seguiment de l’alumnat. Consideracions en

relació amb el temps de treball (professorat i alumnat).
c) Pautes per a les reunions de treball.

4. Pla d’acollida
● Professorat, alumnat, famílies

5. Coordinació per a la salut
● 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.

● Coordinació amb serveis externs (sanitat, policia-tutor…)

6. Pla de contingència digital.
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1. Planificació de les mesures de prevenció, protecció i higiene
enfront de la COVID-19 adaptades a l’etapa educativa.
Basada en 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

1.1 Mesures de prevenció als diferents espais
Adequació organitzativa als diferents escenaris. Aforament (ràtios/aula), entrades i
sortides (portes i horaris), passadissos, banys.

Edifici de Son Moix 07004254

En el model pedagògic MIRA (Monti-sion Imaginant i Renovant l’Aprenentatge) hem
optat pel concepte d’hiperaula, això implica la possibilitat d’unir dos espais d’aula
convencionals mitjançant un envà mòbil, on es permeten agrupaments majors
d’alumnes amb codocència del professorat. Aquest model educatiu, amb la seva
distribució d’espais, va ser aprovada per resolució del Conseller d’Educació, Universitat i
Recerca de 16 de juny de 2020.

Aquest nou concepte d’aula ens permet alternar moments de treball amb grups de
22-23 alumnes/aula (amb uns 2.37 m2/alumne) amb altres moments en format
hiperaula, on hi ha grups de 54-56 (també amb 2.37 m2/alumne).
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA

AULA/ESPAI
Aules
Individuals 2.25 m2 1.44 m2

Aules
Individuals 2.25 m2 1.44 m2

Superfície
Hiperaula m2

Número màx alumnes
2.25 m2

Número màx alumnes
1.44 m2

1rAB 72,25 32,11 50,17 55,45 24,64 38,51 127,7 56,76 88,68

1rCD 71,6 31,82 49,72 63,95 28,42 44,41 135,55 60,24 94,13

2nAB 55,45 24,64 38,51 71,6 31,82 49,72 127,05 56,47 88,23

2nCD 64,05 28,47 44,48 72 32,00 50,00 136,05 60,47 94,48

3rAB 70,95 31,53 49,27 63,4 28,18 44,03 134,35 59,71 93,30

3rCD 63,5 28,22 44,10 70 31,11 48,61 133,5 59,33 92,71

4tAB 72,45 32,20 50,31 56,55 25,13 39,27 129 57,33 89,58

4tCD 56,5 25,11 39,24 71,45 31,76 49,62 128,35 57,04 89,13

5èAB 71,05 31,58 49,34 57,3 25,47 39,79 123,95 55,09 86,08

5èCD 57,3 25,47 39,79 71,4 31,73 49,58 128,7 57,20 89,38

6èAB 59,3 26,36 41,18 68,2 30,31 47,36 127,5 56,67 88,54

6èCD 59,3 26,36 41,18 68,2 30,31 47,36 127,5 56,67 88,54

SUPORT EP
1 35,2 15,64 24,44

SUPORT EP
2 32,75 14,56 22,74

SUPORT EP
3 45,95 20,42 31,91

SUPORT EP
4 35,2 15,64 24,44
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DESDOBLA-
MENT EP 1 32,9 14,62 22,85

DESDOBLA-
MENT EP 2 34 15,11 23,61

DESDOBLA-
MENT EP 3 34,05 15,13 23,65

DESDOBLA-
MENT EP 4 70,55 31,36 48,99
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

AULA/ESPAI Superfície m2
Número màx
alumnes 2.25 m2

Número màx alumnes
1.44 m2

Hiperaula
m2

Número màx
alumnes 2.25 m2

Número màx
alumnes 1.44 m2

AULA 1º ESO B1 55,75 24,78 38,72

123,95 55,09AULA 1º ESO B2 68,2 30,31 47,36 86,08

AULA 1º ESO A1 68,2 30,31 47,36

123,95 55,09AULA 1º ESO A2 55,75 24,78 38,72 86,08

AULA SUPORT 2 34,05 15,13 23,65

AULA 2º ESO A1 71,05 31,58 49,34

124,75 55,44AULA 2º ESO A2 53,7 23,87 37,29 86,63

AULA 2º ESO B1 53,7 23,87 37,29

124,75 55,44AULA 2º ESO B2 71,05 31,58 49,34 86,63

AULA SUPORT 1 34,15 15,18 23,72

AULA 3 ESO B 64,1 28,4 44,51

128,95 57,31AULA 3 ESO A 64,85 28.8 45,03 89,55

AULA 3 ESO C 66,7 29,64 46,32

AULA 4 ESO A 66,1 29,38 45,90

129,75 57,6AULA 4 ESO B 63,65 28,29 44,20 90,10

AULA SUPORT 2 31,4 13,96 21,81

AULA 4 ESOC 65,9 29,29 45,76

AULA SUPORT 1 29,5 13,11 20,49
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ESPAIS COMUNS

AULA/ESPAI Superfície m2
Número màx
alumnes 2.25 m2

Número màx
alumnes 1.44 m2

Biblioteca 183,05 81,36 127,12

Àgora 124,8 55,47 86,67

Menjador 454,46 201,98 315,60

Capella 70,55 31,36 48,99

Sala d'Actes 314,18 139,64 218,18

Poliesportiu 1012 449,78 702,78

Tecnologia 94,7 42,09 65,76

Música 64,55 28,69 44,83

Plàstica 64,5 28,67 44,79

Laboratori 63,55 28,24 44,13

7



Amb aquesta distribució d’espais, es pot garantir que emprant tant les aules individuals
com el concepte d’hiperaula des de 1r EP fins a 2n d’ESO (màxim de 12h a la setmana) hi
ha capacitat suficient per tot l’alumnat en les condicions tant del primer escenari (Nivells
0, 1 i 2) com del segon escenari (nivells 3 i 4).

Pels cursos de 3r i 4t d’ESO en el primer escenari (nivells 3 i 4) tots els espais garanteixen
els 1.44 m2 per alumne.
En el cas del segon escenari (nivells 3 i 4) per 3r i 4t d’ESO comptam així mateix amb
espais suficients per garantir la presencialitat de tots els grups, concretament
s’ocuparien els següents espais:

Espais 3r ESO Superfície m2 Número màx alumnes 2.25 m2

Aula 3rAB 128.95 57.31

Aula 4tAB 129.75 57.6

Tecnologia 94.7 42.09

Espais 4t ESO Superfície m2 Número màx alumnes 2.25 m2

Biblioteca 183,05 81,36

Àgora 124,8 55,47

Sala d'Actes 314,18 139,64

Entrades i sortides (portes i horaris)
Entrades i sortides seu de Son Moix
Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada i s’utilitzaran espais diferents

● EP
○ 8.45 1r i2n  entra pel hall de secretaria
○ 8.45 3r i 4t  entra per la rampa d’autobusos.
○ 8.45 5è i 6è  entra per l'escala de devora del pavelló de l'ESO
○ 16.20 1r i 2n surt pel hall
○ 16.20 3r i 4t  surt per la rampa d’autobusos.
○ 16.20 5è i 6è surt per l'escala de devora del pavelló de la ESO.
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● EP dimecres (sortides)

○ 12.15 1r i2n surt pel hall de secretaria si no dinen al col.legi.
○ 12.15 3r i 4t surt per la rampa d’autobusos si no dinen al col.legi. 12.15.
○ 12.15 5è i 6è surt per l'escala de devora del pavelló de l'ESO si no dinen al

col.legi.
○ 14.20 1r i 2n surt pel hall després de dinar.
○ 14.20 3r i 4t  surt per la rampa d’autobusos després de dinar.
○ 14.20 5è i 6è surt per l'escala de devora del pavelló de la ESO després de

dinar.
○ 14.20 1r i2n entra pel hall de secretaria.
○ 14.20 3r i 4t entra per la rampa d’autobusos.
○ 14.20 5è i 6è  entra per l'escala de devora del pavelló de l'ESO.
○ 16.30 1r i 2n surt pel hall després de dimecres paraescolars.
○ 16.30 3r i 4t surt per l'escala de devora del pavelló de la ESO després de

dimecres paraescolars.
○ 16.30 5è i 6è surt per l'escala de devora del pavelló de la ESO després de

dimecres paraescolars.

Indicacions
L’alumnat haurà de romandre a les files que hi haurà delimitades al parking a les 08,45
fins que els tutors vagin a recollir-los. S’hauran de col·locar a la filera que el hi toca i
hauran de mantenir la distància de seguretat
L’alumnat de 1r i 2n entrarà per secretaria de manera esglaonada per grup de
convivència estable..
Els alumnat de 5è i 6è entrarà per les escales que donen accés als patis de manera
esglaonada per grup de convivència estable.
L’alumnat de 3r i 4t entrarà per l’accés de les portes grans que donen accés als patis de
la ESO de manera esglaonada per grup de convivència estable.
Les sortides es realitzaran al mateix lloc que l’entrada.

1r Entrada: 08,45
Sortida: 16,20

2n Entrada: 08,45
Sortida: 16,20

3r Entrada: 08,45
Sortida: 16,20
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4t Entrada: 08,45
Sortida: 16,20

5è Entrada: 08,45
Sortida: 16,20

6è Entrada: 08,45
Sortida: 16,20

ITINERARI:

EP
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● ESO
A les 8.20 h s’obriran les portes i l’alumnat haurà d’esperar a l’aparcament a
l’espai assignat per cada classe. Haurà de formar una fila per ordre de llista i
respectar la distància d'1,5 m. Entre les files dels distints grups de convivència
estable es mantindrà una distància de 2 m.

L’alumnat entra a les aules amb el professor i sempre que hagi de circular en grup per
centre ho farà seguint els sentits de circulació marcats.

○ 8.30 h 1r i 8.35 h 2 d’ESO entra per la porta del pati.
○ 8.30 h 3r i 8.35 h 4t d’ESO entra per la porta del hall
○ 16.25 h 1r i 16.30 h 2n d’ESO  surt per la porta del pati
○ 16.25 h 3r i 16.30 h 4t d’ESO surt per la porta del hall
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Accessos a l’edifici:

L’alumnat de 1r i 2n d’ESO entrarà per la porta del pati per ordre a les 8.30 h i sortirà per
la mateixa porta a les 16.30 h l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, entrarà a les 8.30 h per la porta
del hall i anirà directe cap al seu passadís sempre acompanyat del seu professor i amb
distanciament social 1,5 m. L'alumnat de 3r entrarà a les aules pel claustre i l’alumnat de
4t ho farà per la porta del hall que comunica directament amb el seu passadís

● Accessos i horaris Migdies
Els grups d’ESO el migdia acaben les classes alguns dies a les 12.35 h i altres dies
a les 13.30 h.
En acabar el professor/a que ha tingut classe a darrera hora del matí,
acompanyarà els alumnes que dinen al col·legi al pati assignat on esperaran amb
els monitors per baixar al menjador, fer-se les mans netes amb aigua i sabó i
dinar.
Seguidament, el professor acompanyarà als alumnes que han d’anar a dinar a
casa fins al hall o les escales del pati segons la porta sortida assignada
L’horabaixa, a les 14.30 s’obrirà la porta del hall per deixar entrar a l’alumnat que
dina a casa que  es dirigirà al pati que  correspon i entrarà a classe amb el
professor i el seu grup de convivència estable.
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● Sortides dimecres migdia ESO

Els cursos de 3r i 4t d’ESO acaben les classes a les 13.30 h. La sortida es farà de forma
esglaonada. Els alumnes que no dinen al centre sortiran a les hores i per les portes
assignades.

Primer i segon d’ESO
Aacaba a les 12.35 h, si no queden a dinar al centre sortiran a aquesta hora per les
portes assignades.
Els alumnes que queden a dinar, romandran al centre fins a les 14.15h i sortiran per les
portes assignades acompanyades per monitors.

Dimecres alumnes que  no dinen al centre Alumnes que dinen al centre

1r d’ESO escales del pati 14.05 escales del pati

2n d’ESO escales del pati 14.15 escales del pati

3r d’ESO hall 14.10 hall

4t d’ESO hall 14.15 hall

Tota la zona de l’aparcament canvia d’ús, no es permetrà l’accés als vehicles en els
moments d’entrada i sortida de l’alumnat, i serà l’espai destinat a zona segura d’espera
per alumnat i famílies.

Escola matinera i d’horabaixa
El Centre ofereix un servei de guarda d’alumnat a la tarda i el matí per tal de conciliar la
vida familiar i laboral així com per evitar encreuament amb diferents grups de
convivència quan les famílies es retarden en la recollida de l'alumnat.
L’horari d’aquestes s’iniciarà a les 7.45 h al matí i a les 16.20 l’horabaixa, acabant a les
17.00 h. L’alumnat s’ubicarà al menjador i al claustre, amb ús obligatori (no tenim infantil)
de mascareta (Recomanacions sobre l'ús de la màscara en la volta a l'escola) i el
distanciament plantejat a la resolució entre alumnes del grup estable i entre diferents
grups estables. (s’han destinat dos espais, amb 314 i 454m2 respectivament, que
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permeten un aforament més que suficient). Una vegada acabada l’activitat es s’apliquen
els protocols de ventilació i desinfecció.

Passadissos i banys
Senyalització de passadissos i escales a la seu de Son Moix
En els trespols de les escales, passadissos s’han senyalitzat els sentits de circulació
(sempre pel costat dret) així com referències de separació de 1.5 m.

L’ús i neteja dels banys a la seu de Son Moix
Es clausuraran determinats urinaris i lavabos per tal que es pugui garantir la distància
social requerida.
A l’entrada de tots els banys estarà indicat també l’aforament màxim.
S’ha establert un sistema de torns i horaris per a l’ús d'aquests
.

● ESO
Els banys disponibles són els següents:
1.-  Banys del passadís de 1r i 2n d’ESO (homes i dones)
2.- Banys del passadís 3r i 4t d’ESO (homes i dones)
3.- Banys dels patis (homes i dones)
4.- Banys de devora secretaria (homes i dones)

La distribució de banys per a cada curs és la següent:

Banys

1r ESO Banys del passadís de 1r i 2n

2n ESO Banys del pati

3r ESO Banys del passadís de 3r i 4t

4t ESO Banys de secretaria

L’alumnat no pots sortir el temps de classe per anar al bany a no ser que sigui
urgent. A cada passadís s’ha situat un punt d’higiene amb un professor/a de vigilància
per tal de supervisar que l’alumnat que necessiti anar al bany el temps de classe ho faci
respectant el distanciament interpersonal i l’aforament de l'espai.
Durant els patis hi haurà també un professor de vigilància a cada un dels banys per
controlar que es  respectin les mesures de seguretat.

Els alumnes hauran de rentar-se les mans sempre abans i després de fer ús dels
banys.
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Pel que fa a neteja, en punts posteriors d’aquest document s’indica el protocol així com
les freqüències per zones.

Transport escolar
Comptam únicament amb una línia de transport escolar amb el següent recorregut. S’ha
contactat amb l’empresa que dona el servei fent-li arribar l’Annex 8 Protocol per al
servei de transport escolar. Es seguiran les seves directrius. En arribar al centre, l’alumnat
entrarà per la porta del carrer Andalusia i serà acompanyat al servei d’escola matinera.

Menjador escolar

El servei de menjador escolar s'ofereix a l´alumnat de Primària i ESO. Es garanteix que
els grups estables es mantindran agrupats entre sí, mantenint la distància d'un metre i
mig entre ells i amb una distància de dos metres entre les diferents agrupacions de
grups estables. S’ha contactat amb l’empresa que dona el servei fent-li arribar l´Annex 7
Protocol de s de menjadors i cafeteries.

Horaris i torns

Curs Horari Ubicació

1º EP 12.10 Menjador Escolar

2ºEP 12.10 Menjador Escolar

3º EP 12.30 Menjador Escolar

4º EP 12.45 Menjador Escolar

5ºEP 12.55 Menjador Escolar

6ºEP 13.10 Menjador Escolar

1º ESO 13.20 Menjador Escolar

2º ESO 13.40 Menjador Escolar

3º ESO 13.40 Menjador Escolar

4º ESO 14.00 Menjador Escolar

L'horari del menjador a ESO podrà modificar-se en funció dels dies que l’alumnat acaba
la jornada del matí a les 12.35, afectarà especialment a 1r i 2n d’ESO.
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El professorat acompanyarà a l’alumnat de cada grup de convivència fins a la seva
zona de pati. A l’hora que hagin d’anar al menjador ho faran sempre acompanyats. Se’ls
ha assignat un lloc per dinar.
Una vegada acabin de dinar tornaran a sortir al pati acompanyats per un adult on
romandran fins l’hora d’entrada a classe.

Capacitat Menjador

Capacitat menjador 336

Aforament COVID 140

El protocol elaborat per l'empresa que té subcontractat el servei de menjador escolar
contempla totes les garanties per oferir un servei segur .En la prestació del servei és
garantir que els grups estables es mantindran agrupats entre si mantenint la distància
d'un metre i mig entre ells i amb una distància de més de dos metres entre les diferents
agrupacions de grups estables.
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Edifici del carrer Monti-sion 07003857

En aquest edifici s’hi ubiquen les etapes de Batxillerat i Cicles Formatius. La distribució
dels espais és la següent:

2.25 m2 1.44 m2

AULA/ESPAI Superfície
Número màx
alumnes

Número màx
alumnes

Sala de Actos (P1) 395,53 175,79 274,67

Aula MIRA CCFF (P2) 122,2 54,31 84,86

Taller de empresa (P1) 118,1 52,49 82,01

Biblioteca (PB) 114,18 50,75 79,29

Aula de Exámenes (P2) 108,25 48,11 75,17

Aula MIRA I BAC (P1) 100,37 44,61 69,70

Aula Taller de Enfermería (P2) 98,79 43,91 68,60

Sala de Proyectos BAC (P2) 97,41 43,29 67,65

Sala Pedro Arrupe (P1) 87,64 38,95 60,86

Menjador (PB) 82,64 36,73 57,39

Aula 1r Bat D (P1) 79,13 35,17 54,95

Laboratorio 78,41 34,85 54,45

Aula MIRA II BAC (P1) 77,27 34,34 53,66

Aula Torre Informática 75,52 33,56 52,44

Aula 2n Bat B (P3) 74,43 33,08 51,69

Sala San Ignacio (P2) 74,42 33,08 51,68

Aula 1r Bat A (P1) 71,99 32,00 49,99

Aula 2n Bat A (P3) 69,42 30,85 48,21

Aula 1r Bat B (P1) 69,14 30,73 48,01

Aula ADA 68,21 30,32 47,37

Aula 2n Bat D (P1) 67,25 29,89 46,70

Sala "Bicicletes" (PB) 66,92 29,74 46,47

Aula Dibujo Técnico (P2) 61,63 27,39 42,80

Aula SANT 59,97 26,65 41,65

Aula ADB 58,12 25,83 40,36
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Aula junto Salón de Actos (P1) 56,41 25,07 39,17

Aula 1r Bat C (P1) 55,92 24,85 38,83

Sala estar bebidas chicos (PB) 55,73 24,77 38,70

Aula PBL (PB) 55,16 24,52 38,31

Aula ADMA 54,75 24,33 38,02

Sala Sant Alonso (P2) 49,12 21,83 34,11

Aula 2n Bat C (P1) 48,56 21,58 33,72

Aula SANS 45,61 20,27 31,67

Aula Desdoblamiento Inglés (P1) 36,05 16,02 25,03

Aula Humanidades (P1) 35,2 15,64 24,44

Comptam amb les següents línies autoritzades:
● 8 línies de Batxillerat amb una ràtio màxima de 35 alumnes/aula
● 2 línies de grau mitjà de Tècnics en Gestió Administrativa amb una ràtio màxima

de 36 alumnes/aula
● 2 línies de grau superior en Tècnic Superior en l’Assistència a la Direcció amb una

ràtio màxima de 36 alumnes/aula
● 2 línies de grau mitjà en Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria, amb una ràtio

màxima de 30 alumnes/aula.

A la taula estan marcats en blau els espais susceptibles de ser emprats en l’escenari 1
(Nivell 0-1-2), no hi ha cap inconvenient per garantir la ratio superfície/alumne.

En verd els espais susceptibles de ser emprats, en l’escenari 2 (nivells 3 i 4). Si bé només
es compta amb 11 espais amb superfície suficient per a més de 35 alumnes (se’n
necessiten 12), hi ha quatre aules amb possibilitat d’incrementar la seva superfície llevant
únicament un envà que les separa de despatxos o espais annexes, així s’incrementaria la
superfície amb marge més que suficient. Una intervenció que es podria fer amb el nostre
servei de manteniment en menys d’una jornada. S’annexen plànols de dos dels espais
susceptibles de ser modificats:
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Entrades i sortides (portes i horaris)

Accés de l'alumnat per la porta principal (Monti-sion, 24) de manera esglaonada.

Pujada i baixada de les classes (plantes 1, 2 i 3).
○ Batxillerat utilitzarà l'escala noble per pujar i la de la sala P. Arrupe per a

baixar.
○ Cicles Formatius utilitzarà per pujar l'escala del saló d’actes i la del

muntacàrregues per a baixar.
Així s’evitarà el contacte entre l’alumnat de les dues etapes en la circulació d’entrada i
sortida.

Horaris d’entrades i sortides a la seu de Palma (Batxillerat i Cicles Formatius):
Davant la circumstància que Batxillerat i Cicles Formatius accediran a les classes per
escales diferents, s'estableix el següent horari d'entrada.

● Entrada: Segons cursos de Bac i CCFF a les 8.00 h - Sortida: 14:00 h
● Primers cursos de Bac i CCFF a les 8.05 h - Sortida 14:05 h

Aquesta opció garanteix que la reducció de temps de classe sigui mínima.
Donades les sortides diferenciades per horari, no hi ha cap complicació a l’hora de
garantir una sortida escalonada.

Passadissos i banys
Senyalització de passadissos a la seu de Palma
En els trespols de les escales, passadissos s’han senyalitzat els sentits de circulació
(sempre pel costat dret) així com referències de separació de 1.5m.

L’ús i neteja dels banys a la seu de Palma:
Disponibilitat de banys

● Pati (dones i homes)
● 1r pis (dones i homes de l'àrea Batxillerat)
● 2n pis (dones i homes de l'àrea de CCFF)
● 2n pis (dones i homes - professors)
● 3r pis (dones i homes de l'àrea Batxillerat)

Es clausuraran determinats urinaris i lavabos per tal que es pugui garantir la distància
social requerida.
A l’entrada de tots els banys estarà indicat també l’aforament màxim.
S’ha establert un sistema de torns i horaris per a l’ús dels mateixos.
Pel que fa a neteja, en punts posteriors d’aquest document s’indica el protocol així com
les freqüències per zones.
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Espai o sala d’aïllament.

A l’edifici de Son Moix, s’ha designat aquest espai:

Es tracta de la sala d'infermeria, és un espai ventilat, proper a l’entrada del col·legi i
permet respectar les distàncies. S’ha deixat el mínim material possible, permetent
realitzar una bona neteja.
S’ha disposat el material de protecció dins una capsa estanca: 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 i bates d’un sol ús.
Disposa d’una paperera amb bossa, tapa i pedal, on tirar mascaretes, mocadors d’un sol
ús, etc.

Pel que fa a l’edifici del carrer Monti-sion 24 s’ha habilitat com a sala d’aïllament aquest
espai:
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Es tracta d’una sala de visites, és un espai ventilat, proper a l’entrada del col·legi i permet
respectar les distàncies. S’ha deixat el mínim material i mobiliari possible, permetent
realitzar una bona neteja.
S’ha disposat el material de protecció dins una capsa estanca: 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 i bates d’un sol ús.
Disposa d’una paperera amb bossa, tapa i pedal, on tirar mascaretes, mocadors d’un sol
ús, etc.

Mesures de neteja, desinfecció i ventilació.

El centre té subcontractat el servei de netjea amb l’empresa Colevisa,, és d’aplicació el
següent protocol. El control de la neteja i ventilació a les dues seus es durà a terme amb
els següents registres.
Per una altra part, s’ha realitzat la desinfecció tant de la seu de Palma com de la de Son
Moix.

A tots els espais es mantindran les finestres obertes sempre que la climatologia ho
permeti, en el cas que no sigui viable s’obriran les finestres a cada canvi de classe així
com en el moment de realitzar la desinfecció diària de cada zona
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Mesures de protecció als diferents espais: ús de mascareta, gel hidroalcohòlic…

A cadascun dels espais susceptibles de ser emprats tant pel personal docent com no
docent es comptarà amb dosificadors de gel hidroalcohòlic així com de mascaretes
higièniques per substituir aquelles extraviades o deteriorades de l’alumnat i personal del
centre. Les mascaretes estaran protegides dins una capsa estanca i custodiades pel
personal del centre.
Qualsevol persona haurà de portar mascareta homologada per accedir al centre, en el
cas del personal treballador aquestes podran ser proporcionades pel centre.
L’alumnat haurà de portar la mascareta homologada de casa, és important la
col·laboració de les famílies per tal d’assegurar que la mascareta estigui en condicions.
Les mascaretes hauran de complir els requeriments indicats a l’annex 2 de la normativa
vigent.

Informació necessària a cada espai (direccionalitat, cartells, infografies…)

Cada un dels espais habilitats per l’ús tant del personal del centre com de l’alumnat està
retolat informant de l’aforament màxim en funció de la superfície dels espais indicats en
les taules de superfície i aforament abans esmentades, seguint el criteri de 2.25m2 per
alumne/a.

Els passadissos i escales són
suficientment amplis per circular en
doble sentit el qual estarà
assenyalat al terra, amb marques
de separació de 1.5 m, havent de
moure’s sempre pel costat dret del
mateix.

A tots els espais del centre hi ha els cartells informatius necessaris, extrets de la proposta
de cartelleria COVID-19 de la Conselleria.
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1.2 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi
Mesures de prevenció, protecció, d’higiene i de desinfecció en l’entorn de treball: en
reunions, a les classes, als espais comuns

La higiene de mans serà una de les mesures més emprades per a la prevenció del
contagi. S’informarà a tot el personal, alumnat i famílies dels protocols de neteja.
Aquests mateixos protocols seran visibles a tots els lavabos del centre (banys, aules i
menjador). En els llocs o moments on no sigui viable el rentat de mans hi haurà a
disposició dels usuaris recipients de solució hidroalcohòlica.

Es realitzarà una revisió diària de la disponibilitat de tots els elements necessaris per a la
correcta higiene de mans. Es farà la comprovació amb aquest registre a Son Moix i a
Palma.

El protocol d’higiene de mans serà:

- En començar i en finalitzar la jornada. (Amb gel o solució hidroalcohòlica.)

- Després d’anar al lavabo. (Amb aigua i sabó)

- Després de tossir, esternudar o mocar-se. (Amb gel o solució hidroalcohòlica.)

- Abans del pati (Amb gel o solució hidroalcohòlica.)

- Després del pati (Amb aigua i sabó)

- Abans de dinar. (Amb aigua i sabó)

- Després de dinar. (Amb gel o solució hidroalcohòlica.)

- Després de cada contacte amb fluids corporals d’altres persones. (Amb gel o
solució hidroalcohòlica.)

- Abans i després de posar-se o llevar-se una mascareta. (Amb gel o solució
hidroalcohòlica.)

- Sempre que les mans estiguin visiblement brutes.  (Amb aigua i sabó)

- Després d’usar o compartir espais múltiples o equips (com taules, ratolí
d’ordinador, etc.). (Amb gel o solució hidroalcohòlica).

- Sempre que s’hagin rebut documents, paquets o mercaderies de l’exterior. (Amb
aigua i sabó)
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Horari i espais per a la higiene de mans

CLASSES HORARI DE NETEJA DE MANS
AMB AIGUA I SABÓ LLOC

1ºA1
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Classe

1ºA2
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Bany passadís 1r i 2n

1ºB1
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Abeuradors 1r i 2n

1ºB2
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Classe

2ºA1
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Abeuradors 1r i 2n

2ºA2
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Classe

2ºB1
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Classe

2ºB2
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Bany passadís 1r i 2n

3ºA1
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Bany passadís 3r i 4t

3ºA2
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Classe

3ºB1
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Classe

3ºB2
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Abeuradors 1r i 2n

4ºA1
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Bany passadís 3r i 4t

4ºA2
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Classe

4ºB1
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Classe

4ºB2
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Abeuradors 1r i 2n

5ºA1
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Banys 5è i 6è

5ºA2
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Classe
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5ºB1
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Classe

5ºB2
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Abeuradors ESO

6ºA1
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Banys 5è i 6è

6ºA2
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Classe

6ºB1
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Classe

6ºB2
- 10:45
- Abans de dinar
- 14:30

Abeuradors ESO

● ESO

HORARIS NETEJA MANS AIGUA I SABÓ

hores 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO

10.20h banys passadís 1r
d’ESO  abans de
berenar

banys passadís
3r i 4t  planta
baixa abans de
berenar

10.25 banys passadís 1r
pis  abans de
berenar

banys secretaria
planta baixa

13.10 menjador abans de
dinar

13.15 menjador abans de
dinar

13.30 menjador abans
de dinar

13.40 menjador abans
de dinar
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Higiene respiratòria: Sempre sempre es respectarà la distància interpersonal entre
l’alumnat de 1.2/1.5 m.
En tot moment, exceptuant a l’hora de menjar i esforç físic intens,  s’emprarà mascareta.
Distribuïts per tots els espais dels edificis hi haurà penjats rètols amb les pautes d’higiene
respiratòria,
En els espais d’atenció al públic es disposa de mampares protectores.

Mesures de control, temperatura. S’han establert protocols informant el personal del
centre així com les famílies de la necessitat de prendre la temperatura abans d’acudir al
centre educatiu i en cas de presentar febre (>37.5ºC) quedar al domicili i contactar amb
el seu centre de salut.
A cadascun dels passadissos dels dos centres (9 en total) i a les dues recepcions es
compta amb un termòmetre infraroig per poder prendre la temperatura a qualsevol
membre de la comunitat educativa que ho requereixi. En el cas de presentar febre
s'iniciaran els protocols dels annexes 4 i 5.

Mesures de distanciament físic. Tal i com s’ha indicat amb anterioritat, la distribució dels
espais ens permet mantenir el distanciament de 1.2/1.5m per alumne als dos escenaris
per a les dinàmiques lectives, aprofitant tots els espais habilitats en els dos centres.
Pel que respecte al personal, les sales de professors tendran indicacions de l’aforament
màxim, a cada hiperaula es compta amb un despatx per l’equip de tutors amb capacitat
per a dues persones, el que permet que el professorat no tutor pugui emprar les sales de
professors sense dificultats d’espai.
Així mateix, els espais destinats a recepció, secretaria i administració, compten amb
superfície suficient per mantenir el distanciament físic.

Respecte a les reunions, únicament es mantindran presencials les reunions de
coordinació docent (amb ratio segons normativa vigent a cada moment)

Respecte a sessions de formació o reunions informatives del claustre, es permetrà
l’assistència en funció de la normativa vigent a cada moment, sempre que s’organitzin a
les sales d’actes, amb les mesures de distanciament previstes a la normativa.

La resta de reunions i, especialment aquelles que impliquin l’assistència de persones
alienes al col·legi, es faran exclusivament per via telemàtica. Totes les reunions grupals
amb famílies, així com les juntes de l’associació de mares i pares, es faran per aquesta
via.

En les reunions de tutoria individual amb famílies es prioritzarà la via telemàtica,
únicament quan no sigui possible aquesta atenció, es concertarà amb cita prèvia una
reunió presencial.
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Les famílies podran accedir a l’espai públic extern del centre, però no a l’interior de
l’edifici. Només podran fer-ho en cas de necessitat (amb cita prèvia) o per indicació del
professorat o de l’equip directiu complint sempre les mesures de prevenció i higiene i, en
cap cas, 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. Aquest accés no estarà permès si coincideix amb els moments
d’entrada i sortida de l’alumnat.

Per a la venda de tiquets (menjador, transport escolar…) o recollida de
documentació/material s’ha organitzat un sistema telemàtic de venda i de sol·licitud de
cita prèvia.

Pel que fa a les eines no compartides, cada treballador té a la seva disposició el seu
equip informàtic personal. Eines compartides només hi haurà la fotocopiadora, les
impressores, els llapis i comandaments interactius de les pissarres digitals. S’ha establert
un protocol de neteja i desinfecció abans i després d’utilitzar aquests elements per part,
únicament, del personal del centre.
Cada treballador comptarà amb el seu material de papereria que no es podrà compartir.

L’alumnat a partir de 1r d’ESO compta amb un equip personal que s’emporta diàriament
a casa seva, se’ls informarà de l’obligació de no compartir-lo i en les sessions d’acollida
es reforça la necessitat de no compartir tampoc el material de papereria.

Respecte a l’alumnat de EP, aquests comparteixen un equip informàtic cada dos
alumnes. S’ha establert un protocol i registre de desinfecció d’aquests equips després de
cada utilització. Cada curs ho utilitzarà en dies alterns per assegurar la seva desinfecció.

Reforçament de neteja i desinfecció de superfícies de contacte més freqüent.
Ja esmentat amb anterioritat.

Sistemes de ventilació
A la seu de Son Moix, després de la reforma MIRA, hi ha a tots els passadissoss d’aules
un sistema de ventilació amb la següent fitxa tècnica per MIRA Fase I i MIRA Fase II.
Ambdós sistemes mantindran el cabal d’aire extern al 100%, a més es realitzarà obertura
diària de finestres que quedarà reflectit al registre de neteja.
A la resta d’espais de Son Moix que no compten amb sistema de ventilació i a la seu de
Palma es mantindran portes i finestres obertes en funció dels nivells de CO2 que indiquin
els mesuradors.

Eliminació d’elements decoratius, s’han eliminat tots els elements decoratius dels espais
emprats per l’alumnat que quedin al seu abast. També s’ha retirat el mobiliari de les
zones d’entrada als dos centres.
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Mesures i protocol d’actuació per a les classes presencials que impliquen la pràctica
d’activitat física en ensenyaments de règim general i de règim especial.

Pel que fa a les classes de l’àrea d’Educació física, es seguirà el protocol indicat a l’Annex
11. Pràctica Educació Física.

Mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i personal no docent
Descrit en apartats anteriors.
Pel que respecte a l’ús dels vestuaris per educació física, es controlarà que es respecti
l’aforament màxim dels espais, establint-se torns en cas de necessitat.

Mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de contagi. (Annex 4 i 5
de la resolució)

La comissió de salut del centre haurà establert un canal de comunicació amb el centre
de salut assignat, designant una persona responsable d’aquesta comunicació.

Mitjançant els canals de comunicació intern es donaran a conèixer aquestes mesures,
així com els símptomes compatibles amb la COVID-19, tant a la comunitat educativa com
a les famílies.

Serà necessari que tot l’alumnat i personal del centre, abans de venir a l’escola, es
prengui la temperatura, deixant clar i reforçant a les comunicacions i a les tutories, que
no es pot acudir si la temperatura és superior als 37.5ºC.

Si el símptomes apareixen a casa, s’ha de contactar amb els serveis sanitaris.
Si els símptomes a l’alumnat apareixen a l’escola, el protocol a seguir serà l’indicat a
l’Annex 4. Protocol d’actuació davant l’aparició de símptomes a l’alumnat.

Si els símptomes apareixen en un treballador del centre, es seguirà el protocol indicat a
l’Annex 5.
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1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene
Planificació d’accions informatives sobre els protocols d'actuació als diferents
escenaris i les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut a la comunitat
educativa.

Una vegada aprovat el pla de contingència, aquest serà remès a tota la comunitat
educativa: professorat, PAS i famílies pel seu coneixement.
Així mateix, s’enviaran els protocols específics que afectin a personal del centre i famílies
mitjançant el correu electrònic.
El pla de contingència serà publicat a la plana web del col·legi
Pel que fa a les famílies, s’avançaran tot el possible les reunions informatives d’inici de
curs, per tal d’organitzar-les abans de començar l’activitat lectiva. En aquestes reunions
s’informarà dels punts del pla de contingència.
En les jornades d’acollida per l’alumnat, així com en les tutories inicials, es donarà tota la
informació necessària perquè es coneguin tots els punts d’aquest pla de contingència.

Planificació d’accions formatives adreçades a alumnat, famílies i docents.

El curs passat s’organitzaren sessions formatives amb el personal docent, enguany es
farà únicament aquesta formació per personal de nova incorporació.
S’avançaran tot el possible les reunions informatives d’inici de curs, per tal
d’organitzar-les abans de començar l’activitat lectiva. En aquestes reunions s’informarà
dels punts del pla de contingència.
En les jornades d’acollida per l’alumnat, així com en les tutories inicials, es donarà tota la
informació necessària perquè es coneguin tots els punts d’aquest pla de contingència.
Dins les programacions didàctiques de les matèries de ciències s’inclouran els continguts
relacionats amb les mesures d’higiene i protecció davant infeccions, adaptades als
diferents nivells educatius.
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2. Planificació organitzativa

Prioritat dels criteris sanitaris i pedagògics.
Amb la finalitat de donar compliment de prioritat de criteris sanitaris i pedagògics, la
planificació organitzativa seria així:

Escenaris de presencialitat:
Es poden mantenir les ràtios actuals i l’organització acadèmica. Es garanteix el
distanciament físic en tot moment i les mesures de protecció respiratòria.

Escenari de confinament:
Hem pogut comprovar el darrer trimestre del curs passat que l’organització digital del
centre permet garantir l’estudi a distància, amb acompanyament tutorial constant,
classes a distància en directe, seguiment de les tasques i reports setmanals. A més,
l’escletxa digital s’ha solventat sense problemes amb el préstec de dispositius a l’alumnat
més vulnerable.

Planificació de l'actualització de dades referents a la vulnerabilitat social, de salut i
d'especial necessitat de l'alumnat i de les famílies
A inici de curs s’actualitzaran les dades d’alumnat en situació de vulnerabilitat, mitjançant
sondejos a les famílies.
El departament d’orientació farà un seguiment exhaustiu de l’alumnat amb necessitats
de suport, amb contacte directe amb els equips docents per tal d’organitzar de forma
correcta l’atenció necessària.
S’establiran les pautes de tele estudi per l’alumnat que no pugui assistir a classe, amb
seguiment del personal d’atenció a la diversitat.

Control i organització d’accessos i circulació de persones en el centre.
S’establirà un registre rigorós de l’assistència i l’ubicació a totes les activitats de l’alumnat
i personal del centre, que inclourà:

● Escola matinera
● Activitats lectives
● Activitats pastorals
● Activitats extraescolars: no es permetrà la lliure circulació de l’alumnat sense

control fora de l’ubicació on es desenvolupi l’activitat. El/La monitor/a de
l’activitat, juntament amb la figura del coordinador de les extraescolars
s’encarregaran de la recollida a l’inici i de l’acompanyament fins als llocs
destinats pel temps d’esbarjo al seu acabament.
S’aplicaran les mesures higièniques i de distanciament ja esmentades a punts
anteriors.
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● Menjador
Així mateix, en les recepcions de cada centre es portarà un registre de les persones que
hagin accedit al recinte.

L’organització dels accessos i circulació de persones ja s’ha indicat amb anterioritat.

Aforament dels espais, organització d’accessos, circulació i retolació
Com s’ha indicat amb anterioritat, tots els espais del centre i passadissos tindran rètols
indicatius de l’aforament màxim, sentit de circulació, així com totes les infografies
necessàries en quant a higiene i mesures de prevenció.

Horaris, agrupaments de l’alumnat, patis, entrades i sortides.
No hi ha previstes excessives modificacions en els escenaris A i B en aquest apartat, més
enllà de la distribució de les entrades i sortides del centre ja esmentades.
La superfície dels espais ens permet el distanciament físic.

La distribució dels patis s’ha organitzat de la següent forma:

Seu de Son Moix: Els horaris dels patis són els següents:
● EP

1r Sortida: 10:45
Entrada: 11:15

Pati 1r i zona
bancs

2n Sortida: 10:45
Entrada: 11:15 Parquing

3r Sortida: 10:50
Entrada: 11: 20 PATI 3è

4t Sortida: 10:55
Entrada: 11:25

PATI 4t i
CORREDOR

POLIESPORTIU

5è Sortida: 10:45
Entrada: 11:15 PATI de 5è i 6è

6è Sortida: 10:45
Entrada: 11 : 15 PATI 1r i 2n ESO

- Cada secció sortirà a pati per separat deixant 1 'entre secció.
- A cada pati hi haurà cinc zones perquè les classes es puguin situar sense

ajuntar-ni barrejar els grups.
- Cada secció portarà una targeta identificativa penjada de el coll amb un color

per tenir a el grup bombolla identificat en tot moment.
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- El tutor / a sempre acompanyarà i recollirà al seu grup d'alumnes al pati encara
que aquest dia no tingui vigilància. El professorat que no és tutor / a del grup què
vigila haurà de mantenir les distància de seguretat.

Vigilància de patis dies de pluja

- Els / les alumnes romandran a l'aula amb el seu tutor / a (independentment que
aquest dia no els toqui vigilància).

Descans migdia, sortida de l’aula
Els professorat s’encarregarà d’acompanyar als alumnes al pati que pertoca o al
menjador si just acabar la classe han de dinar. Si hi ha alumnes que no es queden a
dinar, els tutors acompanyaran als alumnes al parking després de deixar a la resta o al
menjador o a la zona del pati que han d’estar.

Descans migdia, entrada a l’aula
La recollida de l’alumnat també ho faran els tutors. Primer es realitzarà al parking per
aquells alumnes que han dinat a casa i després aniran en fila al lloc del pati on està el
grup bimbolla per recollir la resta d’alumnes per entrar a clase.

1r Sortida aula: 12.10
Entrada aula: 14.30

2n Sortida aula: 12.15
Entrada aula: 14.30

3r Sortida aula: 12.15
Entrada aula: 14:30

4t Sortida aula: 12:15
Entrada aula: 14:30

5è Sortida aula: 12:15
Entrada aula: 14:30

6è Sortida aula: 12:15
Entrada aula: 14:30

● Els alumnes de 1r, 2n i 3r que no queden a dinar hauran d’estar al parking a les
12.15.

● Els alumnes de 4t, 5è i 6è que no queden a dinar hauran d’estar al parking a les
12.15.

● ESO de 10:20 a 10.45h
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D’aquesta forma no hi ha coincidència en entrades i sortides, a més, tal i com es pot
veure a la distribució d’espais, cada curs té una zona delimitada amb superfície suficient
per garantir el distanciament físic. Els cursos podran accedir als seus patis per itineraris
separats, evitant la coincidència en els moviments.

S’ha assignat un espai a cada curs, cada curs estarà dividit en sectors segons el nombre
d’unitats:

● 2 per cada curs EP
● 2 per 1r i 2n d’ESO
● 3 per la resta de cursos ESO

ESO
PATIS  MATÍ
S’ha fet una zonificació del pati per tal que cada grup de convivència estable romangui a
un espai.
Els alumnes de 1r i 2n d’ESO quedaran als patis que estan just a la sortida del seu
passadís. Entre els patis dels distints grups de convivència es deixarà una distància de 2
m. Els alumnes de 3r i 4t d’ESO romandran als dos espais assenyalats a l’aparcament.

Els dies de pluja
Si plou, els alumnes romandran a les seves aules sempre amb un professor/a.
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PATIS MIGDIA
El migdia, els alumnes sortiran de forma esglaonada acompanyats pel professor que ha
tingut classe amb ells a darrera hora del mati fins a la zona del pati assignada al grup
de convivència estable.
D’acord amb els horaris de menjador i el torns, un monitor/a recollirá als alumnes i els
acompanyarà al menjador.
S’hauran de rentar les mans amb aigua i sabó abans de dinar.
Cada
. En acabar aniran al seu espai del pati fins a l’hora d’entrar a classe. En cas de pluja
aniran a les seves aules.

L’alumnat que dina a casa sortirà pel hall. Circularà sempre respectant les
senyalitzacions i mantindrà la distància de seguretat de 1,5 m.

Seu de Palma, al accedir-hi per passadissos i escales diferenciades, no és necessari fer
un horari esglaonat. En el temps del pati l’alumnat podrà sortir al carrer, prèvia
autorització de la mare/pare/tutor/a legal.
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Constitució dels equips docents i coordinació del professorat.
La dinàmica del model educatiu MIRA, amb gran grup, codocència i grup reduït de
professorat, permet mantenir les mesures de control d’aquest pla de contingència. Els
equips docents ja estan establerts i tenen molt poca mobilitat entre els diferents cursos.
La coordinació acadèmica ja està prevista dins la dinàmica habitual del propi model,
sense necessitat de modificar-la substancialment.
Així mateix, i en la mesura de les possibilitats organitzatives, s’intentarà reduir al màxim
el nombre de professorat que diàriament entra en contacte amb un grup, a més de
reduir també les aules/espais a emprar per l’alumnat, els quals seran sempre netejats i
desinfectats en acabar l’activitat.

Coordinació entre etapes

● Coordinació 2n cicle Educació Infantil i Educació Primària

- Al final del curs 2020/2021 s’han realitzat les reunions necessàries per poder fer el
traspàs d’informació de l’alumnat dels diferents centres adscrits.

- S’ha realitzat un informe individual de cada un dels alumnes per conèixer
diferents aspectes bàsics.

- S’ha establert diferents reunions de l’equip docent de 1rEP amb el DO per fer
traspàs d’informació de l’alumnat NESE.

- Es dissenyen les proves inicials dels alumnes de 1r EP
- S’ha mantingut una reunió informativa telemàtica amb les famílies dels diferents

centres adscrits.
- S’ha dissenyat el curs 0 per a les primeres setmanes de setembre amb activitats

de caire emocional, acadèmic, i competencial dedicant temps per treballar de
forma prioritària les competències: digital, aprendre a aprendre i sentit d’iniciativa
així com el tema transversal dels hàbits de vida saludable.

● Coordinació 6è d’EP i ESO
L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria ha de tenir un lligam fort amb el nivell
anterior, l’Educació Primària, per assegurar la coherència dels currículums entre les dues
etapes i facilitar la continuïtat del procés d’aprenentatge de l’alumnat. Per tal de garantir
la coordinació entre ambdues etapes s’han pres les següents mesures.

- S’ha mantingut una reunió de coordinació entre els equips docents de 6è i 1r
d’ESO la darrera setmana de juny per tal de comentar els continguts vists en
confinament i els prioritaris a reforçar a inicis de curs.

- S’ha mantingut una reunió entre els equips directius d’EP i ESO conjunta amb tots
els membres del Departament d’Orientació d’ambdues etapes.
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- S’ha mantingut reunió informativa telemàtica amb les famílies de 6è d’EP així com
entrevistes telemàtiques amb les famílies que ho han sol·licitat.

- S’han establert reunions quinzenals d’equip docent pel curs 21/22.
- S’han dissenyat les proves d’avaluació inicial dels alumnes.
- S’ha dissenyat el curs 0 per a la primera setmana de setembre amb activitats de

caràcter emocional, acadèmic, i competencial dedicant temps per treballar de
forma prioritària les competències: digital, aprendre a aprendre i sentit d’iniciativa
així com el tema transversal dels hàbits de vida saludable.

● Coordinació 4t d’ESO i Batxillerat/FP
Tal com s’especifica en aquest document, pel curs 21/22 s’ha posat especial atenció a:

- Les reunions de coordinació entre els equips docents de 4t ESO i Batxillerat del
nostre centre.

- Les reunions de coordinació entre els equips docents de 4t ESO del Sagrat Cor
(Centre adscrit) i Batxillerat.

- Les entrevistes amb famílies i alumnat de 4t ESO, interessats en els estudis de
cicles Formatius amb direcció i prefectura d’estudis de l’etapa.

- La preparació de les activitats d’avaluació inicial dels alumnes de 1r de Batxillerat
- El disseny del curs 0 i les programacions docents segons aqueste

Desde la CCP es farà un seguiment als resultats de, especialment, el primer trimestre del
curs fent una comparació amb els resultats d’anys anteriors sense COVID-19.

Activitats extraescolars: no es permetrà la lliure circulació de l’alumnat sense control
fora de l’ubicació on es desenvolupi l’activitat. El/La monitor/a de l’activitat, juntament
amb la figura del coordinador de les extraescolars s’encarregaran de la recollida a l’inici
i de l’acompanyament fins als llocs destinats pel temps d’esbarjo al seu acabament.

S’aplicaran les mesures higièniques i de distanciament ja esmentades a punts anteriors,
en especial en agrupaments fora dels grups estables de convivència.
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3. Planificació curricular

La planificació curricular es dissenyarà des dels referents normatius vigents el mateix
context tenint en compte entorns d'aprenentatge flexibles que es puguin adaptar als
distints escenaris de presencialitat, semipresencialitat i no presencialitat del curs
2020-2021

3.1. Avaluació inicial

Objectius
- Saber en quin nivell d’aprenentatges comencen els alumnes el nou curs.
- Detectar l'estat emocional i motivacional.

Característiques de l’avaluació inicial a Primària:
L’avaluació inicial es realitzarà a tots el curso d’EP i tindrà unes característiques molt
semblants en els tres escenaris. Es prioritzaran les llengües i l’àrea de matemàtiques per
tal de conèixer el nivel de lectura, comprensió, càlcul i raonament de problemes.
Mitjançant les tutories i cercles Magis detectarem i treballarem l’estat emocional i
motivacional del alumnes.
Els objectius prioritaris d’aquesta avaluació són:

- Conèixer l’estat emocional i motivacional dels alumnes.
- Conèixer el grau d’adquisició de les competències clau.
- Conèixer el nivell d’assoliment dels continguts previs.

Aquesta avaluació es realitzarà les primeres setmanes de curs i s’utilitzaran diferents
instruments d’avaluació per dur-ho a terme.
Els resultats obtinguts es tindran en compte per fer les modificacions necessàries a les
programacions i poder adaptar-les a les necessitats.

Característiques de l'avaluació inicial a Secundària
A tots els cursos de l’etapa s’organitzarà l’avaluació inicial en les àrees que es consideri
necessari  i tindrà unes característiques similars en els tres escenaris.
L’objectiu prioritari d’aquesta avaluació és

- Conèixer el nivell d’assoliment dels continguts previs
- Conèixer  el grau d’adquisició de les competències clau.
- Adequar les programacions didàctiques a les característiques i coneixements dels

alumnes. a  partir dels resultats obtinguts
- En cap cas es tindrà en compte la qualificació obtinguda.
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S’establirà un calendari els primers dies de setembre per realitzar l’avaluació inicial i es
faran servir diferents instruments d’avaluació. (observacions a l’aula, debats i entrevistes,
treballs d’aula, proves competencials…).
Els equips docents juntament amb el departament d’orientació establiran les mesures
pertinents de suport per a l’alumnat NESE
L’avaluació inicial podrà comptar, si escau, l'autoavaluació, la coavaluació i
l’heteroavaluació per tal que l’alumne prengui consciència del punt en què es troba
Una vegada realitzada l’avaluació inicial, es durà a terme una reunió amb tot l’equip

docent i membres del departament d’orientació per fer una anàlisi dels resultats i
realitzar:

a) Les modificacions necessàries a les unitats didàctiques.
b) Les mesures de reforç necessàries per a  l’alumnat NESE
c) Dissenyar  el pla de recuperació de matèries pendents.

Característiques de l’avaluació inicial a Batxillerat
L’avaluació inicial tindrà les mateixes característiques a qualsevol dels escenaris, en cas
de s’hagi de fer en l’escenari de confinament, podrien canviar algun instrument.
- Es realitzarà les primeres setmanes de curs.
- L’avaluació inicial ha de contemplar els continguts i i ha d’estar basada en el el nivel

d’adquisició de les competències clau. Per tant en l’avaluació inicial de cada matèria
s’han d’incloure les competències clau.

- L’anàlisi competencial ha de permetre fer una aproximació més real de les
capacitats adquirides per els alumnes en el curs 20-21. Es podrà elaborar un informe
competencial?

- L’equip directiu presentarà les dates i resultats de l’avaluació
- L’equip de tutors coordinaran les reunions per analitzar els resultats de l’avaluació

inicial. En aquestes reunions els resultats s’han de contrastar amb els informes
elaborats per l’etapa del curs 20-21.

- Les avaluacions inicials són el punt de referència per prendre decisions, per tant una
vegada reunits els equips docents els professors de cada una de les matèries
procediran a revisar les programacions de les unitats didàctiques i ajustar-les a les
necessitats detectades.

- Els equips docents i el departament d’orientació disenyaran les mesures pertinents
de suport i recuperació.

- L’equip docent juntament amb el departament d’orientació i tutors revisaran el
programa de reforç per aquells alumnes amb matèries pendents.

- Instruments de l’avaluació inicial:
➽ Debats i converses
➽ Simulacions
➽ Treballs d’aula
➽ Proves
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- L’avaluació inicial podrà comptar si escau l'autoavaluació, la coavaluació i
l’heteroavaluació per tal que l’alumne prengui consciència del punt en què es troba.

Característiques de l’avaluació inicial a CCFF
- A Cicles Formatius l'avaluació inicial es dissenya i estructura de manera única per als

3 escenaris. És possible, que el canvi d'escenari provoqui algun canvi d'instrument o
de tècnica per a la recollida de dades.

- Les avaluacions inicials es produiran, a tots els cursos, durant les primeres setmanes.
- L'avaluació inicial servirà per a:

- Definir els coneixements previs de l'alumnat necessaris per al
desenvolupament dels mòduls professionals.

- Conèixer la seva habilitat inicial en competències clau vinculades al seu
acompliment laboral.

- Recaptar informació sobre les característiques que definiran el seu context
escolar i sociofamiliar i que puguin determinar el seu rendiment.

- Conèixer el seu estat emocional i motivacional conseqüència de la crisi
viscuda.

- Les avaluacions inicials es realitzaran mitjançant l’ús d’estratègies i instruments
variats (observacions a l’aula, debats i entrevistes, treballs d’aula, proves
competencials…).

- Les avaluacions inicials seran el punt de referència dels equips docents a l’hora de
prendre decisions relatives al desenvolupament del currículum i concretament per
definir accions al “Curs 0. Nivells de capacitació”.

- L’equip directiu convocarà en aquest període les corresponents reunions amb els
equips docents, els tutors i el departament d'orientació per valorar els resultats i
prendre les mesures oportunes que es derivin de l'anàlisi.

- Conseqüència de l'anàlisi de dades i circumstàncies, s’hauran d’adequar les
programacions didàctiques a les característiques i coneixements dels alumnes i
s’adoptaran les mesures pertinents de suport i recuperació per als alumnes que ho
necessiten.

- L’avaluació inicial podrà comptar si escau l'autoavaluació, la coavaluació i
l’heteroavaluació per tal que l’alumne prengui consciència del punt en què es troba.
En cap cas, les avaluacions inicials  es qualificaran.
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3.2. Previsió de l’adequació de les programacions didàctiques a les
exigències dels diferents escenaris.

REVISIONS PROGRAMACIONS DOCENTS

ETAPA Accions a realitzar Registre/Responsable
Data

entrega
Realitzat

PRIMÀRIA

Cada professor classificarà a les programacions
docents els objectius, criteris d’avaluació,
estàndards d’aprenentatge i continguts de l’1 al
3, on 1 és imprescindibles en qualsevol dels tres
escenaris plantejats, 2 elements importants que
tendran caràcter prioritari només en els
escenaris A i B. Es podrien assolir i implementar
en dos cursos escolars i 3 són de prioritat baixa,
elements que es consideren menys prioritaris,
que es podrien assolir i implementar durant tres
cursos escolars. S’han de posar en pràctica en
l’escenari A.

Programacions
docents
Professorat
Registre d’entrega i
revisió.
Prefectura d’estudis
Revisa

SECUNDÀRIA

Escenaris Presencials

1. Cada professor ha d'assenyalar clarament a
la programació docent els elements essencials1

del seu currículum, prioritzant  els objectius de
caire més competencial per davant d’altres més
conceptuals.

2.  Cada professor ha de fixar els criteris
d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge
bàsics que s’aplicaran a qualsevol dels 3
escenaris

3. Es mantindran els criteris de promoció i
titulació recollits al decret de currículum d’ESO2

així com allò que s’indiqui a les Resolucions
d’avaluació que  a tal efecte es dictin.

4. Se seguirà la programació dels projectes
MIRA  respectant les mesures d’autoprotecció.

5. En el cas de les llengües ha d’haver-hi
coordinació de les programacions (llengües
castellana i catalana i per una altra part
llengües estrangeres.)

Programacions
docents

Professorat
Registre i  d’entrega
Prefectura d’estudis
Revisa

Concrecció Curricular
ESO confinament
Equip directiu ESO

2 Són bàsics els que s’han de mantenir invariables en els tres escenaris. Vindrien a ser els “mínims”

1 Aquells que possibiliten a l’alumne assolir els aprenentatges competencials corresponents als
objectius de l’etapa.
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Escenari amb semipresencialitat

3. A causa de la situació excepcional que aquest
escenari representa, als estudis d’ESO, s’haurà
d’aplicar els criteris més favorables a la
promoció i titulació  dels alumnes que figuren a
l'apartat 2 de l’article 18 del Decret 34/2015

4. Es faran les modificacions necessàries a la
programació de cada un dels projectes MIRA
per tal de respectar les mesures d’autoprotecció
i el distanciament de 1.5 mts

Escenari amb confinament

3. En la promoció i titulació  dels alumnes,
l’equip docent haurà de valorar de forma
prioritària,, les possibilitats d’èxit en el curs
posterior, i en la titulació, l'assoliment dels
objectius generals d’etapa
4. En cas d’escenari C les reunions de
departament es faran telemàtiques
5. Es mantindran reunions telemàtiques
setmanals o quinzenals amb l’equip docent
6. Es revisaran  les ponderacions de les
activitats i proves que es mantenen per ser
factibles de mantenir en confinament.
7. S’aplicarà  un  procediment  similar al  del
període de confinament del curs 19/20.

BATXILLERAT

A l’escenari 1

● Revisió de programacions
○ Assenyalar els elements essencials del

currículum, prioritzar objectius de caire
més competencial.

○ Fitxar els criteris d’avaluació i els
estàndards d’aprenentatge i
estàndards d'aprenentatge més
adequats.

○ Fomentar i reforçar la coordinació
entre la matèria de Llengua Catalana i
Literatura i Lengua Castellana y
Literatura amb una hora de
coordinació setmanal a l’horari

○ Es mantén el pla lector previst per el
curs.

Programacions
docents
Professorat
Registre d’entrega i
revisió.
Prefectura d’estudis

Actes reunions d’àrees
Professorat/Prefectura
d’estudis
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A l'escenari 2:
● Aplicació de la concreció curricular i

sistema d’avaluació del confinament.
● Revisió del pla lector segons concreció

curricular en confinament.

Als dos escenaris:
● Es fomentarà el paper actiu de l’alumne

en la seva avaluació a través de
l’autoavaluació, la coavaluació i la
heteroavaluació.

Avaluació en escenari
no presencial
Equip Directiu

CICLES
FORMATIUS

A l’escenari 1
● Revisió de programacions

○ Assenyalar els elements essencials del
currículum, priotiza objectius de caire
més competencial.

○ Fitxar els criteris d’avaluació i els
estàndards d’aprenentatge i
estàndards d'aprenentatge més
adequats.

A l'escenari 2:
● Aplicació de la concreció curricular i

sistema d’avaluació del confinament.

Als dos escenaris:
● Caldrà fixar els criteris d’avaluació i els

estàndards d’avaluació que es
consideren bàsics, els quals s’han de
mantenir invariables en tots tres
escenaris.

● Es fomentarà el paper actiu de l’alumne
en la seva avaluació a través de
l’autoavaluació, la coavaluació i la
heteroavaluació.

● El disseny dels Projectes MIRA a Cicles
Formatius es basa en una interacció
constant amb el mitjà i amb la
col·laboració d'agents externs.

Programacions
docents

● Entrega:
Professorat

● Revisió: Prefectura
d’estudis

● Sistema
d’avaluació
per RA

+
Concreció
Curricular
CCFF

● Equip Directiu

REVISIONS PROGRAMACIONS D’AULA O DIDÀCTIQUES

ETAPA Accions a realitzar Registre/Responsable Data
entrega

PRIMÀRIA
Escenaris 1
1. El professorat les revisarà per tal d’incloure les
activitats d’avaluació inicial i les activitats

Programacions d’aula
EP
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programades les sessions del curs 0.
2. Les activitats d’aprenentatge relatives als
continguts no vistos en curs 19-20 es realitzaran
en el primer trimestre.
3. Les activitats d’aprenentatge no
contemplaran el treball en equip en recinte
escolar.
4. A inici de curs, una vegada analitzada
l’avaluació inicial i identificant els recursos
informàtics de tots els alumnes,  l’equip directiu
d’etapa assessorat per la CCP proposorà la
possibilitat del treball en equip en determinades
activitats i sempre de forma telemàtica en
horari no de classe.
5. Les programacions d’aula es compartiran
amb tot el claustre.
3.  La prefectura d’estudis amb l’aprovació de
l'equip directiu  de l’etapa coordinarà el
calendari de les activitats.

programació curs  0

SECUNDÀRIA

Escenaris 1
1. El professorat  revisarà les programacions
per tal d’incloure les activitats d’avaluació inicial
i les activitats  programades per  les sessions
del curs 0 i afegir els temes transversals de:

- Competència digital
- Hàbits de vida saludable

2. Les activitats d’aprenentatge relatives als
continguts no vistos en curs 19-20 es poden
realitzar al llarg del curs a criteri del professor.
3. Les activitats d’aprenentatge no
contemplaran el treball en equip en recinte
escolar.
4. Es realitzaran les modificacions adients a
cada un dels projectes MIRA per respectar les
mesures d’autoprotecció.
5. No es qualificaran  les tasques en grup.
4. A inici de curs, una vegada analitzada
l’avaluació inicial i identificant els recursos
informàtics de tots els alumnes,  l’equip directiu
d’etapa assessorat per la CCP proposorà la
possibilitat del treball en equip en determinades
activitats i sempre de forma telemàtica en
horari no de classe.
Se suprimen los talleres hands on
5. Les programacions d’aula es compartiran
amb tot el claustre.
3.  La prefectura d’estudis amb l’aprovació de
l'equip directiu  de l’etapa coordinarà el
calendari de les activitats.

Escenari 2
L’Equip Directiu donarà les instruccions per

Programacions ESO
Professorat

Programació curs 0
Equip Directiu
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adaptar el curs 0  de forma telemàtica

BATXILLERAT

A tots els escenaris
1. El professorat les revisarà per tal d’incloure les
activitats d’avaluació inicial i les activitats
programades les sessions del curs 0.
2. Les activitats d’aprenentatge relatives als
continguts no vistos en curs 19-20 es realitzaran
en el primer trimestre i quedaran reflectides a
les programacions.
3. Les activitats d’aprenentatge no
contemplaran el treball en equip en recinte
escolar.
4. A inici de curs, una vegada analitzada
l’avaluació inicial i identificant els recursos
informàtics de tots els alumnes,  l’equip directiu
d’etapa assessorat per la CCP proposorà la
possibilitat del treball en equip en determinades
activitats i sempre de forma telemàtica en
horari no de classe.
5. Les programacions d’aula es compartiran
amb tot el claustre.
6.  La prefectura d’estudis amb l’aprovació de
l'equip directiu  de l’etapa coordinarà el
calendari de les activitats.
7. Eliminades les activitats complementàries.
8. Les programacions d’aula del professorat
haurà d’incloure els següents aspectes
transversals:

- Tractament de salut
- Competència digital

Escenari 2
6. Adaptació del Curso 0 a la no presència
d’alumnes a les aules.

Programacions d’aula

Programació Curs 0
escenaris presencials

Programació Activitats
d’aprenentatge o
Projectes d’àrea

Planning del curs
En cas d’escenari C
Plan del dia.

Calendari exàmens 1r i
2n.
- Calendari 1rBatx
- Calendari 2nBatx

Curs 0 Escenari no
presencial

CCFF

A tots els escenaris
1. El professorat les revisarà per tal d’incloure les
activitats d’avaluació inicial i les activitats
programades les sessions del curs 0: Nivells de
capacitació:

- Nivell de capacitació I, per alumnat de
primer de CCFF.

- Nivell de capacitació II, per alumnat de
segon de CCFF.

2. Les activitats d’aprenentatge relatives als
continguts no vistos en curs 19-20 es realitzaran
durant el primer trimestre  del curs.
3. Se suprimeixen les activitats transversals de
l'etapa. Activitats dinàmiques amb la
participació de tots els cursos i atenent eixos
transversals.

Programacions d’aula
a CCFF
● Entrega:

Professorat
● Revisió: Prefectura

d’estudis

Curs 0. Nivells de
capacitació.
● Dissenya: Equip

directiu
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4. Les activitats d’aprenentatge no
contemplaran el treball en equip en el recinte
escolar.
5. A inici de curs, una vegada analitzada
l’avaluació inicial i identificant els recursos
informàtics de tots els alumnes, l’equip directiu
d’etapa assessorat per la CCP proposorà la
possibilitat del treball en equip en determinades
activitats i sempre de forma telemàtica.
6. Les programacions d’aula es compartiran
amb tot el claustre.

A l'escenari 2
Prefectura d’estudis amb l’aprovació de l'equip
directiu de l’etapa coordinarà el calendari de
les activitats acadèmiques per setmanes per a
afavorir l'organització personal de l'alumnat.

Pla de feina setmanal a
CCFF
● Completa:

Professorat
● Revisa: Prefectura

d’estudis
● Revisa:

Departament DO

Introducció com a tema transversal dins les programacions didàctiques aspectes
relacionats amb: la promoció de la salut, les relacions socials, la competència digital
i la competència d’aprendre a aprendre.

Al llarg de tot el curs i especialment a l’inici es treballaran els eixos transversals
relacionats amb la salut, relacions socials, competència digital i competència d’aprendre
a aprendre.

En relació a l’eix transversal de la salut es realitzaran a l’inici de curs sessions formatives
relacionades amb les rutines d’higiene que es realitzaran a l'escola. També a diferents
projectes es relacionen hàbits bàsic de salut on s’inclouran aspectes relacionats amb la
COVID-19.

A tots els projectes es treballen com a eix transversal les relacions socials mitjançant
dinàmiques de cohesió de grup, distribució de responsabilitats individuals i col·lectives,
distribucions de rols a un mateix grup…

Referent a la competència digital i a la competència d’aprendre a aprendre es
treballaran especialment al Curs 0 (primeres setmanes de curs) els indicadors proposats.

3.3. Planificació i organització de tutories
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Característiques i requisits segons document orientatiu.
L’equip directiu del Centre revisarà que es cumplin els següents requisits:

Elaborat abans inici de curs

Recull totes les programacions d’activitats, tallers i formacions previstes.

Inclou el Pla d’Acollida

Equip directiu vetlla pel compliment d’aquest

Evitar que utilitzin hores per fer classes

És un espai per fomentar la participació de l’alumnat, permetre l’expressió d’emocions i
sentiments.

Ha de facilitat aprendre a ser ia aprendre a conviure.

Horaris

Horari a Primària
Reflexió matinal  (15 minuts) cada matí.
Tancament de la semana el divendres a
darrera hora (20 minuts)
Hores assignades amb cita amb tutor/a
Reunió setmanal de tutors i tutores

Horari a Secundària, Batxillerat i CCFF
Una hora setmanal en grup
Hores assignades amb cita amb tutor/a
Reunió setmanal de tutors i tutores

Co-tutories a l’escenari 2
A primària existeixen les co-tutories (tots els escenaris)
Recomanació per 1r d’ESO (tots els escenaris)
Possibilitat d’existir co-tutories a les altres etapes

En el cas d’ensenyament semipresencial o en línia:
a) Planificació de la coordinació curricular
b) Organització de les tutories i seguiment de l’alumnat. Consideracions en relació
amb el temps de treball (professorat i alumnat).
c) Pautes per a les reunions de treball.

47



3.5. Criteris de qualificació, recuperació i de seguiment de
pendents

EP: Pla de reforç de matèries suspeses EP 21/22

ESO: Pla de reforç de matèries pendents ESO 21/22

Batxillerat: Pla de reforç de matèries pendents BAT 21/22

Cicles Formatius: Pla de reforç de matèries pendents CCFF 21/22

4. Pla d’acollida

Pla d’acollida d’alumnat, famílies i docents. (Accions per a l’acollida i el retrobament
a l’inici de curs)

Per a l’elaboració del pla d’acollida es
tindran com a referència les orientacions
elaborades per l’Institut per a la
Convivència i l’Èxit Escolar i els recursos
proposats des del Servei d’Atenció a la
Diversitat.

D’altra banda també es comptarà amb
els recursos d’EDUCSI que és la
plataforma de Formació i Educació dels
Jesuïte (imatge de la dreta)

Alumnat:

Es tindrà especial atenció a l’alumnat de
1r d’EP que prové de diferents centres
adscrits que haurà d’adaptar-se a un nou
centre i també a una “nova normalitat” a
les aules. Es realitzarà un especial
seguiment a l’alumnat NESE d’aquest curs
i de l’alumnat NESE nou de cursos
intermitja.
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Durant el primer trimestre es realitzaran diverses accions en forma de tutoria al grup
classe per atendre als següents aspectes:

- Seguretat i mesures d’higiene i prevenció de contagis entre l’alumnat seguint la
normativa sanitària vigent.

- Activitats de cohesió de grup, per tal de millorar l’eficàcia i la rendibilitat grupal i
aconseguir un nivell de comunicació profund entre els membres del grup, es
proposen, per exemple, els següents jocs:

- Bufa el vent per aquells que ... (Adaptat)
- Jo mai he … (Adaptat)
- Ordenar-se per data de naixement sense parlar entre ells (Adaptat)
- Taronges i llimones (Adaptat)
- Recompte  (Adaptat)

- Autoreflexió emocional mitjançant la realització del “Cercle 1” proposat per
convivexit.

- Tutories que promoguin l’expressió emocional, la resolució de les necessitats, les
preocupacions i els interessos com per exemple l’exploració del seus sentiments,
parlar del seus suports, contar una història del seu confinament, agrair a les
persones que amb el seu esforç i la seva feina varen fer possible el confinament,
expressar amor cap a una persona a qui volem fer un homenatge (tant si hem
patit una pèrdua durant el confonament como si no ho han patit). Per aquest
darrera tutoría es poden tenir en compte les recomanacions de la “Guia para las
personas que sufren una pérdida en tiempos de coronavirus” .

- Promoure les relacions socials mitjançant l’aprenentatge de jocs que respectin la
distància interpersonal mantenint la interacció social i la interdependència
positiva. Per exemple: “veo, veo” “paraules encadenades”, “conillons”, “un, dos,
tres, salvo”.

- Establir moments d'acompanyament individual o en petit grup a l'alumnat per
part del seu tutor o per part d’altre professor del centre.

- A EP realitzar reunions (quinzenals/mensuals) amb l’orientadora de l’EOEP i amb
la PTSC per tal de fer demandes quan es detecti alumnat amb una situació
socio-familiar especialment vulnerable, fer seguiment de l’assistència de l’alumnat
i iniciar els protocols d’absentisme quan es detecti una situació de risc, fer
seguiment de l’alumnat amb NESE, etc.

- A totes les etapes es realitzaran entrevistes d’inici de curs individualitzades amb
els alumnes NESE o més vulnerables i/o amb les seves famílies per tal de
conèixer la seva situació i poder realitzar el seguiment.

Famílies:

- Facilitar pautes a les famílies per a afrontar la situació derivada del COVID-19 a
les reunions d’inici de curs.
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- Donar recursos per garantir la seguretat digital adreçat a les famílies recomanat
per Convivexit.

- Donar informació a les famílies ambs dificultats sobre les ajudes econòmiques
internes i externes.

- Fer escola de families on-line per treballar temes referents a les emocions i la
convivència familiar davant el COVID-19.

- Establir canals de comunicació entre el tutor (i la resta del professorat, segons
necessitat) i les famílies.

- Realitzar, per part de l’Equip de Suport i del Departament d’Orientació, entrevistes
telemàtiques amb les famílies de l’alumnat NESE, especialment les noves
incorporacions al centre, per tal de fer un seguiment del seu benestar
socioemocional.

- Realitzar, per part dels tutors, les entrevistes individualitzades d’inici de curs amb
l’objectiu d’establir un vincle de confiança amb l’escola.

Professors:

- Autoreflexió emocional mitjançant la realització del “Cercle 2” proposat per
convivexit.

- Realitzar oracions conjuntes i/o per etapes per tal que el professorat pugui
expressar les seves emocions e inquietuds respecte a la situació laboral derivada
del COVID-19.

- Realitzar el seguiment i la coordinació amb l’equip docent, les famílies i els serveis
externs.

- Dotar d’eines i recursos per atendre a l’alumnat i les famílies en els distints
escenaris.

Les propostes realitzades fins ara es realitzaran de manera presencial atenent a les
directrius establertes en cas de l’escenari A i B sempre respectant les mesures de
seguretat  vigents i s’aplicaran de forma telemàtica en cas de l’escenari C.
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5. Coordinació per a la salut

Pel que fa a l’alumnat, dins les programacions de la jornada d’acollida i les primeres
sessions de tutoria es farà un reforç especial de les mesures de promoció, prevenció i
protecció de la salut davant la COVID-19 incloses dins aquest Pla de Contingència.

L’actual situació ha de permetre treballar la salut com un eix transversal, present en
totes les àrees del currículum. Amb aquesta finalitat, el professorat inclourà a les seves
programacions de quina manera en cada una de les àrees s’han de treballar, de forma
globalitzada i/o interdisiciplinar, aspectes com:

- Els hàbits bàsics de salut (alimentació, exercici físic...)
- Les rutines d’higiene.
- La prevenció dels contagis.
- El coneixement de la malaltia de la covid-19: transmissió, efectes, símptomes, etc.

El professorat tutor, amb el suport del personal de l’equip de suport o del servei
d’orientació, tendrà especial cura en la gestió de l’estat emocional dels alumnes. Es
fomentaran dinàmiques on els alumnes expressin i comparteixin sentiments, sensacions i
vivències, a fi d’oferir-los una atenció més adequada a les seves necessitats i, si és el cas,
detectar possibles problemàtiques o mancances derivades del confinament i la no
assistència als centres, situacions de risc, etc.

La Comissió de Salut està constituïda des del curs passat. La Coordinació de Salut
segueix assignada a Joan Carles Suau. També s’ha gestionat amb l’empresa de
prevenció la formació necessària per les persones de nova incorporació.

La comissió de salut del centre intentarà establir un canal de comunicació fluid amb
cada un dels centres de salut de referència (Son Serra per la seu de Son Moix i Escola
Graduada per la seu de Palma) amb l’objectiu de facilitar la resolució de dubtes en
relació amb les mesures de promoció de la salut, prevenció i protecció, així com per
coordinar les actuacions davant alumnes amb problemes de salut i d’alumnes que iniciïn
símptomes compatibles amb COVID-19 al centre educatiu.

6. Pla de contingència digital.
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