PLA D'ORGANITZACIÓ 2020-21

ACTUALITZACIÓ I

En aquest document es comparteix un conjunt
d’actualitzacions al Pla d’Organització 2020-21 que regula
el funcionament de l’Escola en el marc de la pandèmia
que estem vivint.
El sistema educatiu es posa en funcionament de manera
presencial en un context social i de salut diferent al del
curs passat. Un repte que assumim amb responsabilitat i
amb especial il·lusió pel fet de poder-nos retrobar de nou
amb tots els alumnes i de manera presencial.
D’entrada convidem a tota la comunitat educativa a fer
un exercici d’optimisme, responsabilitat, col·laboració i
comprensió davant el moment social i sanitari que vivim.
La COVID-19 ens ha canviat moltes coses. Davant d’això,
seguim treballant per adaptar el funcionament de l’Escola
a aquesta situació.
Cal tenir present que totes les normes seran d’obligat
compliment per a Tots i Totes i que aquestes normes,
s’aniran adaptant segons l’evolució dels esdeveniments i
el funcionament del Centre.

1. REUNIONS D’INICI DE CURS
Totes les reunions d’inici de curs seran per videoconferència segons el següent calendari:

•

Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius: dimecres 9 de setembre a les 19.30 h.

•

Parvulari i Educació Primària: dijous 10 de setembre a les 19.30 h.

El programari que s’utilitzarà per a aquestes reunions virtuals és el Zoom. Rebreu un
enllaç per connectar-vos.
Totes les reunions d’inici de curs es gravaran amb l’objectiu de poder-les recuperar en el
cas que alguna família no hi pugui assistir en directe.

2. PRESENCIALITAT I ASSISTÈNCIA
L’Acadèmia Igualada està preparada per acollir a tots els/les alumnes de totes les etapes
educatives.
Aquesta presencialitat només es veurà modificada en el cas que els Departaments
d’Educació i Salut de la Generalitat de Catalunya decretin un confinament temporal
parcial o total, motivat per l’aparició d’algun cas de COVID-19.
Els alumnes amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 o altres patologies
infeccioses no poden assistir presencialment a l’Escola.
En el supòsit que un alumne/a no pugui assistir a l’Escola durant un temps prolongat o
hagi d’estar en aïllament domiciliari a l’espera dels resultats d’una PCR, l’acompanyarem i
facilitarem la manera de què pugui seguir la programació d’aula prevista i el contacte amb
el seu grup especialment en el cas dels alumnes més grans.
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3. DECLARACIÓ RESPONSABLE
Totes les famílies hauran de signar obligatòriament una “Declaració Responsable” per
cadascun dels fills i filles matriculats a l’Escola. Trobareu aquesta declaració al PDF
“Documentació curs 2020-21”. Aquest document s’haurà de portar imprès, omplert i
degudament signat, el dia 14 de setembre de 2020 i es lliurarà en el moment d’accedir a
l’espai escolar.
4. CHEKLIST
Per tal de facilitar el compliment de la “Declaració Responsable”, posem a la vostra
disposició un checklist que s’adjunta en aquest document, com annex 1, amb l’objectiu de
facilitar la rutina diària de control de la salut dels vostres fills/es, abans de venir a l’Escola.
5. MASCARETA
Obligatori:
Tots els alumnes han de venir amb mascareta a l’Escola i portar una mascareta de recanvi
a la motxilla.
Totes les mascaretes han d’estar homologades i complir amb la normativa UNE.
Tothom ha de marcar les seves mascaretes amb el nom i els cognoms.
S’haurà de tenir en compte les mesures higièniques i la durabilitat de les mascaretes.
Tots els alumnes han de dur la mascareta correctament posada en el moment d’accedir a
l’espai escolar i durant la jornada quan així ho indiqui el personal de l’Escola.
Els alumnes d’Infantil podran treure’s la mascareta quan estiguin a l’aula amb el seu grup
de convivència. Així ho podran fer també els alumnes de Primària sempre que les
circumstàncies de la pandèmia en el nostre territori ho permetin.
Tots els alumnes es podran treure la mascareta quan facin educació física i, per menjar i
beure.
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Els alumnes han de portar dos estoigs o fundes per guardar les dues mascaretes de manera
independent quan no la tinguin que utilitzar.
L’adult acompanyant dels infants de la Llar també han de portar mascareta per accedir al
recinte escolar.
El personal de l’Escola també farà ús de les mascaretes.

Incompliment:
A l’alumne/a que acudeixi a l’Escola sense mascareta se li lliurarà una a l’entrada. El cost
d’aquesta s’imputarà en el rebut mensual.
En el cas de no acceptar aquesta mesura l’alumne no podrà accedir al recinte escolar.
6. MANS
Totes les persones que accedeixin al recinte escolar hauran de rentar-se les mans amb
gel hidroalcohòlic. Hi haurà dispensadors a tots els accessos.
Cada aula disposarà de dispensador de solució hidroalcohòlica.
És obligatori rentar-se les mans a l’arribada i a la sortida del centre, abans i després de
menjar, abans i després d’anar al lavabo, abans i després d’accedir a una aula i quan
l’abandonin, abans i després de les diferents activitats, abans i després de mocar-se…
Tots els alumnes a partir de primer de Primària, hauran de portar cada dia la seva ampolla
de solució hidroalcohòlica d’ús personal.
7. ACOMPANYANTS
Amb la finalitat de reduir l’activitat social a l’Escola, en benefici de la salut de tota la
comunitat educativa, es preveu que en el cas de la Llar per a cada nucli familiar només
accedeixi a l’espai escolar un adult, a ser possible, sempre el mateix. No podran coincidir
més de dos adults en l’espai d’entrada.
A la resta de grups, l’acompanyant no podrà accedir a l’interior del recinte escolar.
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8. ACCÉS A L’ESCOLA
Els infants de la Llar accediran a l’Escola per la porta situada a l’Av. Barcelona de les
6.45 h a les 10.00 h i de les 14.30 h a les 15.30 h.
TOTS ELS ALUMNES DE PARVULARI I D’E. PRIMÀRIA HAURAN D’ESTAR ACOMPANYATS
PER UN FAMILIAR ADULT FINS AL MOMENT D’ACCEDIR A L’INTERIOR DE L’ESPAI
ESCOLAR.
Els infants de Parvulari i C. Inicial d’E. Primària accediran a l’Escola per la porta principal
situada al xamfrà Av. Barcelona – C/ Sant Josep. L’alumnat haurà de formar una única fila
mantenint la distància de seguretat. L’entrada serà esglaonada seguint el següent ordre:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES
MATÍ

8.30 h

2n d’E. PRIMÀRIA

8.40 h

1r d’E. PRIMÀRIA

8.50 h

P5

9.00 h

P4

9.10 h

P3
TARDA

14.30 h

2n d’E. PRIMÀRIA

14.40 h

1r d’E. PRIMÀRIA

14.50 h

P5

15.00 h

P4

15.10 h

P3

F 01 PR 7.2.3

DIJOUS

DIVENDRES

Els infants de C. Mitjà i C. Superior d’E. Primària accediran a l’Escola per la porta situada
al C/ Sant Josep 110-112. L’alumnat haurà de col·locar-se a la fila corresponent,
mantenint la distància de seguretat. L’entrada serà esglaonada seguint el següent ordre:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES
MATÍ

8.30 h

3r d’E. PRIMÀRIA

8.40 h

4t d’E. PRIMÀRIA

8.50 h

5é d’E. PRIMÀRIA

9.00 h

6é d’E. PRIMÀRIA
TARDA

14.30 h

3r d’E. PRIMÀRIA

14.40 h

4t d’E. PRIMÀRIA

14.50 h

5é d’E. PRIMÀRIA

15.00 h

6é d’E. PRIMÀRIA
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DIJOUS

DIVENDRES

Els/les alumnes de Secundària accediran a l’Escola per la porta situada al C/ Sant Josep
110-112. L’alumnat haurà de col·locar-se a la fila corresponent, mantenint la distància de
seguretat. L’entrada serà esglaonada seguint el següent ordre:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

3 ESO A/B

4 ESO A/B

3 ESO A/B

2 ESO A

1 ESO A
3 ESO A

2B ESO

MATÍ
7.55 h

3 ESO A/B

1B ESO
3 B ESO

8.05 h

8.15 h

1 ESO A/B

8.30 h

4 ESO A/B

4 ESO A/B

4 ESO A/B

2 ESO A
3 ESO B

4 ESO A/B

8.40 h

2 ESO A/B

2 ESO A/B

2 B ESO

1 B ESO
2 B ESO

2 ESO A

8.50 h

1ESO A/B

1 ESO A
3 ESO A

1 ESO A/B

1 ESO A/B
2 ESO A/B

TARDA
15.10 h

1 ESO A/B
2 ESO A/B

1 ESO A/B
2 ESO A/B

1 ESO A/B
2 ESO A/B

1 ESO A/B
2 ESO A/B

15.20 h

3 ESO A/B
4 ESO A/B

3 ESO A/B

3 ESO A/B
4 ESO A/B

3 ESO A/B
4 ESO A/B

Els/les alumnes de Batxillerat accedirà a l’Escola per la porta situada al C/ Sant Josep 110112. L’alumnat haurà de col·locar-se a la fila corresponent, mantenint la distància de
seguretat. L’entrada serà esglaonada seguint el següent ordre:

7.45 h
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DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

1 BATX
2 BATX

1 BATX
2 BATX

1 BATX
2 BATX

1 BATX
2 BATX

1 BATX
2 BATX

Els/les alumnes de Cicles Formatius de Grau Mig d’Esports matí i Grau Superior
d’Educació Infantil tindran com a recinte escolar l’Escola de Música situada al Passeig
Verdaguer i accediran a ella per la porta situada al C/ Sant Carles.
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

7.45 h

1 CF E INFANTIL

1 CF E INFANTIL

1 CF E INFANTIL

1 CF E INFANTIL

1 CF E INFANTIL

7.50 h

2 CF E INFANTIL

2 CF E INFANTIL

2 CF E INFANTIL

2 CF E INFANTIL

2 CF E INFANTIL

GRAU MIG MATÍ

GRAU MIG MATÍ

GRAU MIG MATÍ

GRAU MIG MATÍ

8.00 h
9.15 h

GRAU MIG MATÍ

12.15 h

GRAU MIG MATÍ

Els/les alumnes de Cicles Formatius de Grau Mig d’Esports tarda i Grau Superior
d’Esports accediran a l’Escola per la porta situada C/ Sant Josep 110-112. L’alumnat haurà
de col·locar-se en fila, mantenint la distància de seguretat. L’entrada serà esglaonada
seguint el següent ordre:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

13.30 h

16.15 h

17.30 h
18.30 h

DIVENDRES

1 CF ESPORTS

14.15 h
15.30 h

DIJOUS

1 CF ESPORTS

GRAU MIG TARDA

GRAU MIG TARDA

1 CF ESPORTS

1 CF ESPORTS

2 CF ESPORTS

2 CF ESPORTS

GRAU MIG TARDA
2 CF ESPORTS

GRAU MIG TARDA

GRAU MIG TARDA

GRAU MIG TARDA

GRAU MIG TARDA

2 CF ESPORTS
GRAU MIG TARDA

Les famílies que tinguin fills/es als nivells de Parvulari i Primària, hauran de respectar les
portes d’accés establertes per a cada alumne/a però, els germans/es, si ho prefereixen,
podran accedir junts a la mateixa franja horària sempre que ho facin a la franja més
tardana.
En cas d'arribar més tard de la franja horària establerta pel grup al que pertany l’alumne/a,
aquest/a haurà d’esperar per a entrar a que hagin accedit tots els altres grups.
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Els/les alumnes que arribin quan la porta s’hagi tancat, hauran d’esperar a entrar, en una
segona franja horària a les 10.00 h, per la porta establerta per al seu nivell. Hi haurà un/a
responsable designat per acompanyar-los a l’aula corresponent.
Amb la finalitat d’evitar aglomeracions als carrers dels voltants de l’Escola recomanem que,
sempre que es pugui, s’arribi a l’Escola caminant.

9. PROTOCOL D’ENTRADA
Al matí es prendrà la temperatura a l’alumnat i si és correcta, es podrà accedir a l’interior
de l’espai escolar.
Els/les alumnes es netejaran les sabates a una catifa desinfectant i se les assecaran en una
altra, es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic i se’ls polvoritzarà la roba amb un
producte adequat per la desinfecció de tèxtils.
L’adult acompanyant s’acomiadarà de l’alumne/a una vegada hagi accedit a l’interior de
l’espai escolar.
A diferents punts del recorregut fins arribar a les aules hi hauran mestres que controlaran
que es respectin les mesures.
Una vegada hagi finalitzat el temps d’entrada, es trucarà a aquells/es alumnes que no
s’hagin presentat a l’Escola i no hagin justificat l’absència.
Demanem que, sempre que sigui possible, es justifiqui l’absència de l’alumnat indicant:
nom cognoms, curs i motiu de l'absència, enviant un correu a l’etapa que pertany:
llar@academiaigualada.com
parvulari@academiaigualada.com
primaria@academiaigualada.com
secundaria@academiaigualada.com
batx@academiaigualada.com
cicles@academiaigualada.com
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10. SORTIDES
Tots els alumnes sortiran per les mateixes portes per les que han entrat.
Els horaris previstos per la recollida son:
Infants de la Llar: de les 12.30 h a les 13.30 h i de les 16.45h a les 18.30 h.

Infants de Parvulari i C. Inicial d’E. Primària:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES
MATÍ

12.30 h

2n d’E. PRIMÀRIA

12.40 h

1r d’E. PRIMÀRIA

12.50 h

P5

13.00 h

P4

13.10 h

P3
TARDA

16.30 h

2n d’E. PRIMÀRIA

16.40 h

1r d’E. PRIMÀRIA

16.50 h

P5

17.00 h

P4

17.10 h

P3
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DIJOUS

DIVENDRES

Infants de C. Mitjà i C. Superior d’E. Primària:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

MATÍ
12.30 h

3r d’E. PRIMÀRIA

12.40 h

4t d’E. PRIMÀRIA

12.50 h

5é d’E. PRIMÀRIA

13.00 h

6é d’E. PRIMÀRIA
TARDA

16.30 h

3r d’E. PRIMÀRIA

16.40 h

4t d’E. PRIMÀRIA

16.50 h

5é d’E. PRIMÀRIA

17.00 h

6é d’E. PRIMÀRIA

Alumnes de Secundària: tots els grups aniran acompanyats pel professor/a corresponent:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

MATÍ
13.10 h

1 ESO A/B
2 ESO A/B

1 ESO A/B
2 ESO A/B

1 ESO A/B
2 ESO A/B

1 ESO A/B
2 ESO A/B

1 ESO A/B
2 ESO A/B

13.20 h

3 ESO A/B
4 ESO A/B

3 ESO A/B
4 ESO A/B

3 ESO A/B
4 ESO A/B

3 ESO A/B
4 ESO A/B

3 ESO A/B
4 ESO A/B

1 ESO A/B
2 ESO A/B

TARDA
17.10 h

1 ESO A/B
2 ESO A/B

1 ESO A/B
2 ESO A/B

1 ESO A/B
2 ESO A/B

1 ESO A/B
2 ESO A/B

17.20 h

3 ESO A/B
4 ESO A7B

3 ESO A/B

3 ESO A/B
4 ESO A/B

3 ESO A/B
4 ESO A/B
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Alumnes de Batxillerat: tots els grups aniran acompanyats del professor/a corresponent:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

1 BATX
2 BATX

1 BATX
2 BATX

MATÍ
14.00 h

1 BATX
2 BATX

1 BATX
2 BATX

1 BATX
2 BATX

Alumnes de Cicles Formatius de Grau Mig d’Esports matí i Grau Superior d’Educació
Infantil sortiran de manera esglaonada per la porta del Passeig Verdaguer (Escola de
música):
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

13.00 h

2 CF E INFANTIL

2 CF E INFANTIL

2 CF E INFANTIL

2 CF E INFANTIL

2 CF E INFANTIL

13.10 h

1 CF E INFANTIL

1 CF E INFANTIL

1 CF E INFANTIL

1 CF E INFANTIL

1 CF E INFANTIL

GRAU MIG MATÍ

GRAU MIG MATÍ

GRAU MIG MATÍ

GRAU MIG MATÍ

14.00 h

Alumnes de Cicles Formatius de Grau Mig d’Esports tarda i Grau Superior d’Esports: tots
els grups aniran acompanyats del professor/a corresponent:
DILLUNS
17.30 h

18.00 h

1 CF ESPORTS
2 CF ESPORTS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

2 CF ESPORTS

1 CF ESPORTS
2 CF ESPORTS

2 CF ESPORTS

1 CF ESPORTS
2 CF ESPORTS

1 CF ESPORTS

19.15 h
20.00 h

F 01 PR 7.2.3

1 CF ESPORTS

GRAU MIG TARDA
GRAU MIG TARDA

GRAU MIG TARDA
GRAU MIG TARDA

11. SERVEIS EXTRAESCOLARS
Els serveis de Ludoteca i de Biblioteca s’han substituït pel servei d’Acollida de Tarda.
El servei d’Acollida Matinal, d’Acollida de Tarda i de Menjador, de moment, no es poden
contractar de manera esporàdica com s’ha fet fins ara.
Acollida Matinal:
L’accés del servei d’Acollida Matinal es farà per la porta principal situada al xamfrà
Av. Barcelona - C/ Sant Josep, a partir de les 6.45 h i fins les 8.15 h.
El servei d’Acollida Matinal s’organitzarà de la següent manera:
•

A les aules de la primera planta en el cas dels/de les alumnes de Parvulari i C. Inicial
d’E. Primària.

•

A les aules de la segona planta en el cas dels/de les alumnes de C. Mitjà i C. Superior
d’E. Primària.

•

A la planta baixa en el cas dels/de les alumnes de Secundària.

Els/les alumnes portaran posada la mascareta fins a arribar al seu espai d’acollida, es
trauran la mascareta quan siguin amb el seu grup estable, la guardaran a la seva bossa o
estoig i es netejaran les mans abans i després d’esmorzar.
Els/les alumnes que facin ús d’aquest servei i hagin d’esmorzar a l’Escola, hauran de
portar diàriament el seu esmorzar (llet del dia, cacau, cereals, etc.). No podrà ser com s’ha
fet fins el curs passat que es podien portar els productes de la setmana o el mes.
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Menjador:
El servei de Menjador s’organitzarà de la següent manera:
•

Els/les alumnes d’E. Infantil dinaran a les seves aules respectant els grups estables
o les distancies entre els grups d’1’5 m com a mínim.

•

Els/les alumnes d’E. Primària i ESO dinaran al menjador principal i al gimnàs, per
grups de convivència distanciats els uns dels altres 1’5 m com a mínim.

Els/les alumnes d’E. Primària i Secundària accediran als espais de menjador amb la
mascareta posada i es rentaran les mans abans de dinar. Es trauran la mascareta quan
siguin a la seva taula, la guardaran a la seva bossa o estoig i tornaran a netejar-se les mans
amb gel hidroalcohòlic per a iniciar l’àpat. Una vegada hagin acabat de dinar i abans de
aixecar-se de la taula, es tornaran a posar la mascareta i a desinfectar-se les mans.
En cas de sortir al pati, els/les alumnes hauran de romandrà amb la mascareta
correctament posada.
Cap alumne pot romandre lliurement al pati.
Acollida de Tarda:
El servei d’Acollida de Tarda s’organitzarà de la següent manera:
•

A les aules de la primera planta en el cas dels/de les alumnes de Parvulari i C. Inicial
d’E. Primària.

•

A les aules de la segona planta en el cas dels/de les alumnes de C. Mitjà i C. Superior
d’E. Primària i ESO.

En el servei d’Acollida de Tarda conviuran diferents grups estables en un mateix espai, així
doncs, els/les alumnes portaran posada la mascareta fins arribar a la zona designada per al
seu grup estable, serà llavors quan se la podran treure i guardar a la seva bossa o estoig. Es
netejaran les mans abans i després de berenar.
La recollida dels alumnes que fan servei d’Acollida de Tarda es farà:
•

Parvulari i C. Inicial d’E. Primària per la porta principal situada al xamfrà
Av. Barcelona - C/ Sant Josep, a les 18.15 h.

•

C. Mitjà i C. Superior d’E. Primària per la porta situada al C/ Sant Josep 110-112, a les
18.15 h.

F 01 PR 7.2.3

12. ENTREVISTES I REUNIONS EN LÍNIA
De manera ordinària les entrevistes de seguiment dels/de les alumnes entre tutors/es i
famílies es faran de forma telemàtica.
Excepcionalment les entrevistes es podran fer presencialment a criteri de l’Escola.
El programari que s’utilitzarà per a totes les videoconferències i reunions telemàtiques serà
Zoom.

13. GESTIONS PRESENCIALS A L’ESCOLA
Mentre duri l’actual context de salut, les gestions presencials a l’Escola estaran
restringides.
L’atenció a les famílies per part de Secretaria es farà, preferentment, via trucada
telefònica o correu electrònic.
En cas que la presencialitat sigui estrictament necessària, es podrà demanar cita prèvia
trucant al 938 031 494 o enviant un correu a secretariafamilies@academiaigualada.com
Aquest nou correu permetrà facilitar la comunicació directa amb Secretaria.
L’horari d’atenció al públic, ja sigui via telèfon o amb cita prèvia, és de les 9.30 h a les
10.30 h i de les 15.30 h a les 16.30 h. Fora d’aquest horari haureu de deixar el vostre
missatge al contestador o enviar-nos un correu electrònic.

14. VEHICLES
Durant el temps que duri la situació actual no es podran entrar al recinte escolar els
cotxets, les bicicletes, els patinets, etc.

15. ESMORZAR A L’AULA
Per tal d’evitar el risc de contagi a l’aire lliure en el moment de l’esbarjo, hem pres la
decisió que tots els alumnes, petits i grans, esmorzaran a l’aula abans o després de
l’esbarjo segons cada nivell.
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16. ÚS DE LES FONTS D’AIGUA
Amb la finalitat d’evitar el risc de contagi a l’hora de beure aigua de les fonts del pati, es
prohibeix que els/les alumnes puguin veure directament de les fonts. Per això, cada
alumne/a haurà de venir a l’escola amb una ampolla-cantimplora d’aigua reutilitzable.
Aquesta, haurà d’estar obligatòriament identificada amb el nom i els cognoms de
l’alumne/a i la classe de referència.

17. EL TEMPS D’ESBARJO
Els/les alumnes faran l’esbarjo amb la mascareta posada quan no es pugui mantenir el grup
estable.
Cada grup classe té un espai designat i delimitat per l’estona de pati. S’han habilitat nous
espais d’esbarjo i establert criteris de rotació per l’ús dels diferents espais.
Cada zona tindrà establerts mestres de vigilància per garantir que cada alumne resta a
l’espai assignat.
Les estructures de joc dels més menuts, de moment, estaran fora de servei.

18. ÚS DE LA ROBA ESPORTIVA DE L’ESCOLA
No podem garantir la neteja i la desinfecció constant dels vestuaris després de l’ús de
cada grup d’alumnes. Per aquest motiu i de manera excepcional, els dies que els/les
alumnes de Secundària i Batxillerat tinguin educació física, hauran de venir a l’Escola ja
vestits amb el xandall.
Els/les alumnes de Cicles d’Esports hauran de venir vestits de casa amb la indumentària
designada per l’Escola per a la pràctica esportiva.

19. CELEBRACIONS
Els actes socials i les diferents celebracions que tradicionalment estan previstes al
calendari d’activitats de l’Escola, queden anul·lades fins a nou avís. Se n’informarà
oportunament en cas de que l’evolució de la situació ho permeti.
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20. DETECCIÓ DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 EN ALUMNES I LA SEVA
GESTIÓ
En el supòsit que un alumne/a presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19
serà traslladat immediatament a un espai reservat, separat de la resta dels companys de
l’Escola i se li posarà doble mascareta. En tot moment estarà acompanyat per un
responsable de l’Escola.
Contactarem amb la seva família per tal que vingui a buscar el seu fill/a amb la màxima
diligència.
La família haurà de portar el seu fill/a al CAP de referència per tal que analitzin el cas i
prenguin les decisions oportunes. La família està obligada a comunicar aquestes decisions
mèdiques a l’Escola.
En funció d’aquestes, el Centre durà a terme les diligències i comunicacions oportunes
segons el cas, a partir dels protocols establerts per Sanitat i Educació.
A hores d’ara els protocols informen que davant d’un possible cas, aquest es gestionarà
segons el que s’ha exposat als paràgrafs anteriors i la resta del grup classe continuarà la
seva activitat. Només el cas d’un positiu de la PCR suposa l’aïllament domiciliari del grup,
el qual serà informat en el cas d’esdevenir-se.
Un alumne/a que marxa de l’Escola amb símptomes compatibles amb la COVID-19 podrà
tornar quan hi hagi un resultat negatiu de la PCR que se li practiqui en el seu centre mèdic
de referència i hagin passat 72 hores posteriors a la remissió dels símptomes.
Aquest resultat s’haurà de comunicar i presentar a l’Escola i, en el seu defecte, un
document mèdic que acrediti que té alguna altre patologia. El canal per comunicar
aquesta informació serà per correu electrònic segons l’etapa que cursa l’alumne/a:
llar@academiaigualada.com
parvulari@academiaigualada.com
primaria@academiaigualada.com
secundaria@academiaigualada.com
batx@academiaigualada.com
cicles@academiaigualada.com
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21. CONTROL DE TEMPERATURA
Les famílies es comprometen a través de la “Declaració Responsable” a controlar la
simptomatologia i la temperatura dels seus fills i filles cada dia.
En cas de temperatura igual o superior a 37,5 ºC o altres símptomes compatibles amb la
COVID-19, els/les alumnes no poden venir a l’Escola.
L’Escola farà control de la temperatura als/ a les alumnes cada matí.

22. NETEJA I DESINFECCIÓ
Els treballadors de l’empresa que presta el servei de neteja a l’Escola han rebut la formació
oportuna en els aspectes de neteja i desinfecció relacionats amb la COVID-19.
S’han instal·lat dispensadors de gel hidroalcohòlic per tota l’Escola així com panells
informatius. S’ha revisat i reforçat el pla de neteja general de l’Escola, augmentat la
freqüència de neteja dels lavabos, superfícies i zones comuns més sensibles (baranes,
poms, interruptors, etc.). S’han adquirit productes desinfectants, 100% biodegradables i
d’alt nivell d’eficàcia contra els virus amb embolcall (coronavirus).
La neteja i desinfecció també passa a ser un contingut transversal per a l’alumnat. Així que,
a partir de Primària, abans que els alumnes abandonin un espai que pot haver d’utilitzar un
altre grup, col·laboraran en la neteja i desinfecció de taules, cadires i material que hagin
pogut utilitzar. Això es farà sota l’atenta supervisió dels mestres responsables del grup.

23. VENTILACIÓ I RENOVACIÓ D’AIRE
Mentre la temperatura ho permeti les classes es faran amb les portes i finestres obertes
per tal d’afavorir la circulació de l’aire.
En els moments que faci més fred es ventilaran les aules abans de les entrades, després
de cada sessió de classe i després de les sortides durant 10 minuts com a mínim i un
mínim de 5 vegades al dia.
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24. DECISIONS PEDAGÒGIQUES DAVANT D’UN NOU CONFINAMENT
En el cas que es produeixi un nou confinament ja sigui parcial o total, s’ha establert un pla
de treball basat en la combinació de la sincronia i la asincronia, és a dir, moments de
treball en directe amb el professorat a través de videoconferència i moments de treball
personal.
Les sessions de videoconferència seran diàries i d’assistència obligatòria per l’alumnat.
S’avançarà matèria en tots els casos.
La càrrega lectiva de videoconferències es farà en funció del nombre d’hores de classe
setmanals de cadascuna de les matèries, l’edat dels alumnes i el seu grau d’autonomia.
L’eina per connectar-se a les videoconferències serà Zoom.

25. ACTIVITATS A L’ENTORN
Aquest tipus d’activitats queden suspeses al llarg d’aquest primer trimestre. En funció de
l’evolució de la pandèmia es valorarà la represa d’aquestes activitats de cara a la
primavera 2021.
Autorització de sortides:
En el moment que es pugui iniciar l’activitat exterior de sortides i excursions caldrà signar
una autorització de sortides per a tot el curs escolar.
Els/les alumnes de Secundària, Batxillerat i Cicles signaran l’autorització de sortides des
de l’inici de curs ja que realitzaran activitats fora del recinte escolar.

26. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Malauradament, en aquests moments no poden oferir cap activitat extraescolar fora dels
serveis d’Acollida Matinal, Menjador i Acollida de Tarda.
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27. CLICKEDU
Clickedu serà com ve sent habitual la plataforma de comunicació on Escola, Alumnes i/o
Famílies podran interactuar i a on es trobarà tant la informació com la documentació que
es va emetent des de l’Escola.
Les famílies i els/les alumnes hauran de revisar periòdicament la Plataforma per estar al dia
de les noticies del centre.
Durant els pròxims dies lliurarem el codis d’accés a aquells/es alumnes, pares i/o mares
que siguin de nova incorporació a l’Escola.

28. OBJECTES PERDUTS
Amb la finalitat de minimitzar la pèrdua d’objectes dins el recinte escolar, s’haurà de
marcar tots els objectes i peces de roba amb el nom, els cognoms i la classe de referència
de l’alumne/a. Això ens facilitarà la gestió dels objectes perduts.
Quarantena:
Els objectes perduts no identificats seran dipositats dins de caixes tancades. Per prevenir
la salut, aquests objectes no es podran retirar fins el divendres en el moment de marxar
cap a casa.

Retorn dels objectes:
Si l’objecte està clarament identificat amb el nom, els cognoms i la classe de referència de
l’alumne/a, li retornarem directament.

29. LA MEVA SALUT
Recomanem a totes les famílies que gestionin l’accés al portal de Sanitat “La Meva Salut”.
D’aquesta manera, podran rebre els resultats de les proves PCR amb anterioritat a ser
comunicades per altres canals, entre d’altres gestions.
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Annex 1
CHECKLIST
En compliment dels protocols de mesures de prevenció contra la COVID-19 elaborats
seguint les instruccions del Departament de Salut i d’Ensenyament per a un retorn segur a
les aules, es fa entrega del checklist que han de seguir les famílies per validar que el seu
fill/a o infant o adolescent tutelat no presenta simptomatologia compatible amb la COVID19 ni és un possible contacte estret.
Si el vostre fill/a o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu quins
d’aquests símptomes presenta:

Si a casa hi ha alguna persona adulta (i es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat
familiar utilitzeu la primera llista) que no es troba bé, marqueu amb una creu quins
d’aquests símptomes presenta:

RECORDEU:
Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’Escola i que us
poseu en contacte amb els responsables per comunicar-ho.
En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic
amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061.
NO CAL ENTREGAR AQUEST CHECKLIST A L’ESCOLA. NOMÉS CAL NOTIFICAR EL SEU
RESULTAT A L’ESCOLA, EN CAS QUE DONI COM A RESULTAT LA NO ASSISTÈNCIA DE
L’ALUMNE/A AL CENTRE.
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