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Informacions famílies del pla d’organització curs 2020-2021
Aquest document té la finalitat d’aclarir aquelles qüestions i dubtes que sorgeixen per part
de les famílies sobre el curs escolar 2020-2021.
Pretén ser un document viu, el qual anirem actualitzant periòdicament en funció de
l’evolució de la normativa que anem rebent per part del Departament d’Educació i de Salut.
L’escola començarà el 14 de setembre?
SÍ. Aquesta és la data proposada pel Departament d’Educació per començar el curs i
estem preparant-nos per començar l’activitat escolar aquesta dia amb la màxima normalitat
tot seguint les mesures establertes pel Departament d’Educació i el Departament de Salut.
L’escola és un lloc segur. Els infants han de venir a l’escola.
A qui m’adreço si necessito informació o tinc cap dubte sobre el Pla d’actuació?
Cada tutor/a explicarà als alumnes del seu grup les diferents mesures acordades en Pla
d’Organització de centre.
Si en qualsevol moment en el transcurs del curs sorgeixen dubtes per aclarir us podeu
posar en contacte amb la Direcció del centre mitjançant correu electrònic o trucada
telefònica.
Les classes seran presencials? A tots els grups?
SÍ. La intenció de l’escola és que tot el nostre alumnat facin educació presencial.
En el cas de tancament parcial o total, hem previst un pla de contingència per mantenir
l’activitat lectiva de forma telemàtica.
Es faran totes les àrees?
Sí. L’Educació Física i Psicomotricitat no es podran realitzar al gimnàs però s’impartiran
seguint les mesures establertes. Es prioritzant les activitats a l’aire lliure.
Quin horari faran els alumnes?




P3, P4 i P5: Matí: 9'10h-12-40h/Tarda: 15.10h-16.40h
1r, 2n i 3r: Matí: 9h-12-30h/Tarda: 15h-16.30h
4t, 5è i 6è: Matí: 8.50h-12-20h/Tarda: 14.50h-16.20h
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Com seran les entrades i sortides?
CURS

TIPUS D’ACCÉS

P3

ACCÉS EXTERIOR: porta dreta Av.
Catalunya
ACCÈS INTERIOR: (Porta D) porxo dret

P4

ACCÉS EXTERIOR: porta esquerra Av.
Catalunya
ACCÈS
INTERIOR:
(Porta
A)porxo
esquerra
ACCÉS EXTERIOR: Carrer Verge de
Puigcerver
ACCÈS INTERIOR: (Porta B) Porta Font

P5

1r

2n

ACCÉS EXTERIOR: porta esquerra Av.
Catalunya
ACCÈS INTERIOR: (Porta A) porxo
esquerre
ACCÉS
EXTERIOR:
Carrer
Verge
Puigcerver
ACCÈS INTERIOR: (Porta B) Porta Font

3r

ACCÉS
EXTERIOR:
Carrer
Verge
Puigcerver
ACCÈS INTERIOR: (Porta C) Porta barracó

4t A

ACCÉS EXTERIOR: porta dreta Av.
Catalunya
ACCÈS INTERIOR: (Porta D) porxo dret

4t B

ACCÉS EXTERIOR: porta esquerra Av.
Catalunya
ACCÈS INTERIOR: (Porta A) porxo
esquerre
ACCÉS
EXTERIOR:
Carrer
Verge
Puigcerver
ACCÈS INTERIOR: (Porta C) Porta barracó

5è

6è

ACCÉS
EXTERIOR:
Carrer
Verge
Puigcerver
ACCÈS INTERIOR: (Porta B) Porta font
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HORA D’ENTRADA I DE
SORTIDA
Entrada mati: 9.10h
Sortida mati: 12.40h
Entrada tarda: 15.10h
Sortida tarda: 16.40h
Entrada mati: 9.10h
Sortida mati: 12.40h
Entrada tarda: 15.10h
Sortida tarda: 16.40h
Entrada mati: 9.10h
Sortida mati: 12.40h
Entrada tarda: 15.10h
Sortida tarda: 16.40h
Entrada mati: 9h
Sortida mati: 12.30h
Entrada tarda: 15h
Sortida tarda: 16.30h
Entrada mati: 9h
Sortida mati: 12.30h
Entrada tarda: 15h
Sortida tarda: 16.30h
Entrada mati: 9h
Sortida mati: 12.30h
Entrada tarda: 15h
Sortida tarda: 16.30h
Entrada mati: 8.50h
Sortida mati: 12.20h
Entrada tarda: 14.50h
Sortida tarda: 16.20h
Entrada mati: 8.50h
Sortida mati: 12.20h
Entrada tarda: 14.50h
Sortida tarda: 16.20h
Entrada mati: 8.50h
Sortida mati: 12.20h
Entrada tarda: 14.50h
Sortida tarda: 16.20h
Entrada mati: 8.50h
Sortida mati: 12.20h
Entrada tarda: 14.50h
Sortida tarda: 16.20h
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Aspectes a tenir en compte:
o A les entrades i sortides del centre, així com en els passadissos i llocs de
concurrència, els alumnes EP i el personal del centre educatiu han de portar la
mascareta, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat.
o Els alumnes, els docents i altre personal s’han de rentar les mans amb gel
hidroalcohòlic a l’entrada i a la sortida del centre.
o La responsabilitat de vigilar la febre és dels pares. Haureu de signar una
declaració responsable on es reflecteix aquest aspecte. Caldrà portar-la al
primer dia d’escola. S’enviarà el model per correu electrònic a cada família.
o Es prendrà la temperatura als alumnes abans d’entrar al centre sempre que sigui
recomanable segons les condicions epidemiològiques.
o Cal arribar molt puntual amb l’horari del nostre torn.
I els germans que entrin amb franges horàries diferents?
L’acollida de germans sorgida d’entrades i sortides esglaonades de l’alumnat es cobrirà de
la següent manera:
o 8,50h-9,10h: Monitora AMPA (Marta Romero) a l’aula del menjador + TEEI (Tècnica
especialista d’Educació Infantil) de l’escola (Vanesa Arnaiz).
o 12,20h-12,40h: Docent del centre (Marta Salvat) a l’aula 6/docent del centre (Elsa
Adell) al gimnàs
o 14,50h-15,10h: Monitores del menjador (AMPA) al vestíbul dret, a l’aula del
menjador i/o al prefabricat + TEEI (Tècnica especialista d’Educació Infantil) de
l’escola (Vanesa Arnaiz).
o 16,20h-16,40h: Docent del centre (Carme Segarra) al gimnàs
Es farà arribar una circular informativa a les famílies que tenen fills/es amb entrades i
sortides en franges diferents. Junt amb aquest document hi haurà una apartat de previsió
de les famílies que vulguin fer ús d’aquesta acollida. L’haureu de retornar signada a
l’escola.
Les famílies podran accedir al centre?
Cal evitar l’accés a l’interior del centre. En cas que fos necessari caldria fer-ho en cita
prèvia i seguint les mesures sanitàries (mascaretes i distància seguretat)
S’aconsella que només un adult acompanyi l’alumne/a a l’escola.
Les famílies dels alumnes des de P3 fins a 3r podran accedir al recinte exterior de l’escola.
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La mascareta és obligatòria?
Sí, a partir de 1r de Primària.
Des del Departament d’Educació ens comuniquen que serà d’ús obligatori a partir dels 6
anys mentre la situació sanitària sigui de risc elevat, tal i com és ara.
o Cal que les mascaretes portin el nom de l’alumne/a per evitar pèrdues.
o La mascareta s’haurà de portar posada de casa i en bon estat.
o Cada alumne/a haurà de portar una bossa o sobre de paper per desar-la en cas
que sigui necessari amb el nom de l’alumne. Cada dia anirà i tornarà a casa perquè
se’n faci reposició quan estigui en mal estat.
o És aconsellable rentar o canviar la mascareta diàriament.
o La mascareta a Educació infantil no és obligatòria; però, si algun alumne/a la vol
portar, ho pot fer.
Durant els primers 15 dies d’escola, els infants a partir de 6 anys hauran de dur
mascareta en tots els centres arreu del territori ja que es tracta del començament de
curs i l’alumnat encara no prové d’un grup estable.
Passat aquets període, es revisarà l’obligatorietat a partir dels 6 anys, i es determinarà en
funció del territori i de l’estat de la pandèmia. Tots els dimecres es comunicarà a l’escola si
el dilluns següent continua l’obligatorietat de portar la mascareta en tots els espais del
centre. L’escola ho comunicarà a les famílies a través del correu electrònic i del Telegram.
Quin tipus de mascareta hem de portar?
No hi ha cap normativa al respecte. Per tant es pot portar la mascareta que creieu
utilitzeu quan sortiu al carrer: reutilitzable, la d’un sol ús (quirúrgica) o la higiènica
(comprada o fetes a casa)
Què són els grups estables? Quines seran les ràtios?
Els grups estables són grups de convivència formats per un grup fix d’alumnes que
interaccionen el mínim possible amb la resta de grups estables, per tal de reduir la
possibilitat de transmissió potencial del virus i facilitar la traçabilitat dels possibles casos
que es donin a l’escola. Respecte a les ràtios, es recomana que siguin inferiors de 20
alumnes.
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Nivell
P3
P4
P5
1r
2n
3r
4t A
4t B
5è
6è

Nombre
d’alumnes
15
19
11
16
16
14
12
12
11
12

Com es farà l’atenció de la diversitat?
Degut que la mestra d’Ed. Especial assumirà una tutoria degut el desdoblament de 4t
l’Atenció a la Diversitat s’ha organitzat amb les hores de suport de les mestres. Cada cicle
té assignat un/a mestre/a per tal de realitzar l’atenció a la diversitat. La mestra d’Ed.
Especial coordinarà aquests suports.
Continuarem disposant dels Serveis externs: l’EAP, CREDA, CRETDIC, vetllador/a, etc ...
Com s’organitzaran els patis i l’esmorzar?
Es faran dues franges horàries tant al pati dels petits com dels grans. El pati estarà dividit
en diverses zones, una per a cada grup estable, menys P3 que sortiran sols al seu torn.
o Les fonts d’aigua estaran tancades per requeriment normatiu.
o Els alumnes hauran de portar de casa una ampolla d’aigua o cantimplora d’ús
individual marcada amb el nom. Aquesta ampolla anirà i tornarà cada dia a casa
per netejar-la.
o Els alumnes d’Infantil: esmorzaran a la classe.
o Els alumnes de Primària: esmorzaran al pati. L’esmorzar l’hauran de portar de casa.
Depenent de la situació epidemiològica els alumnes sortiran al pati, amb mascareta,
se la trauran per esmorzar i un cop acabat, se la tornaran a posar.
o Es farà higiene de mans abans i després de sortir al pati.
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Hi haurà reunions amb les famílies?
Per normativa del Departament de Salut i d’Educació no es poden fer les reunions, grupals
i individuals, de manera presencial, per tant es faran de manera telemàtica.
Celebrarem aniversaris?
Sí. S’adaptarà aquesta activitat de manera que l’alumne/a a través de diferents
dinàmiques celebri el seu aniversari a l’escola amb els seus companys/es però no es podrà
portar cap tipus d’aliment per compartir.
Celebrarem les festes tradicionals o activitats obertes a les famílies?
S’adaptaran totes les activitats i les festes tradicionals per tal de no perdre la identitat
del centre però prioritzant la salut de tots i totes. Les famílies no podran participar
presencialment en aquestes activitats però el centre dinamitzarà la seva difusió per tal que
tots us en sentiu partícips.
Farem sortides i colònies?
Sí. S’intentaran fer aquestes activitats complementàries amb les mesures sanitàries que
pertoquin, sempre que la situació epidemiològica ho permeti.
Hi haurà servei de menjador? I servei d’acollida matinal?
SÍ. Hi haurà 2 espais de menjador, l’aula prefabricada i l’aula del menjador. Al menjador,
els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una distància de seguretat
respecte als altres grups estables. La nova coordinadora del menjador serà l’Ariadna
Amorós.
Durant aquest curs i de manera excepcional, no es realitzarà la higiene dental, per tant
els alumnes no hauran de portar ni raspall de dents ni dentífric.
Hi haurà servei d’acollida matinal com cada curs, amb la monitora Marta Romero de
7.30h a 9.10h amb l’ajut de la Tècnica especialista d’Educació Infantil, Vanesa Arnaiz,
pels alumnes Educació Infantil. Aquest servei NO és gratuït.
Important!: no confondre aquest servei amb l’acollida gratuïta amb germans que entren a
l’escola en franges horàries diferents.
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Com s’apuntaran els nens al menjador?
Pels alumnes de primària funcionarà com cada curs a través de la coordinadora del
menjador. Els alumnes d’Infantil caldrà que les famílies els apuntin en unes graelles que hi
haurà a les vidrieres per on entren els alumnes però és necessari que porteu bolígraf o
llapis per no compartir material.
Per qualsevol dubte de menjador o extraescolars contacte amb l’AMPA a través del
seu correu: josepfusterampa@gmail.com
Es faran extraescolars?
Sí, i se seguiran les mateixes mesures d’higiene i seguretat que a l’escola (mascareta,
higiene de mans i distància)
Les activitats extraescolars, no s’iniciaran fins al mes d’octubre. Fins aquest moment no es
podran concretar els espais, els horaris, etc...
Com s’efectuarà la neteja del centre?
o S’ha elaborat un Pla de neteja amb col·laboració de l’Ajuntament per la qual cosa
s’intensificarà el servei de neteja del centre.
o Les mestres i els alumnes de Primària col·laboraran amb algunes tasques de
neteja (p.ex: taula i cadira) reforçant la responsabilitat i l’autonomia personal.
Si hi ha algun cas COVID-19 a l’escola, com s’actuarà?
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora,
Carme Segarra.

La mestra Lara Pellejà, coordinadora de RRLL, serà la gestora

COVID de l’escola. El centre de referència és el CAP de les Borges del Camp i la
infermera de referència així com Gestora COVID 19 és la Sra. Marta Marimon, infermera
pediàtrica.
Segons les indicacions del Departament de Salut:
o Si els símptomes apareixen dins l’escola, des del centre es trucarà a la família
perquè vingueu a buscar el vostre fill/a, també es trucarà a la Gestora COVID 19 del
CAP de les Borges del Camp, i us haureu de posar en contacte, al més aviat

7

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Josep Fusté
Informacions famílies Pla d’organització 2020-2021

possible, amb el vostre CAP. Si els símptomes són greus des del centre es trucarà
al 061.
o L’alumne/a o mestre/a que té algun símptoma, s’haurà de posar mascareta i s’aïllarà
a la sala COVID 19 (hi haurà habilitat un espai específic). Si és un alumne/a estarà
acompanyat del seu tutor/a.
o Si els símptomes apareixen fora de l’escola, heu de contactar amb el CAP de les
Borges del Camp -o CUAP si és fora de l’horari d’aquest-.
o En qualsevol cas, si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent se li fa una
prova PCR el més aviat possible.
o Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o docent i els seus
convivents han de fer l’aïllament domiciliari.
o El grup classe estable no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a
l’espera del resultat de la prova. Tampoc els familiars amb qui convisquin els
membres del grup (inclosos els germans).
o Si el cas és positiu, es procediria al confinament del grup estable. En qualsevol cas,
l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del grup
o del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de
l’autoritat sanitària.

Què he de fer, si el meu fill té febre a casa?
o No podeu portar el vostre fill o filla a l’escola si té febre (superior a 37’5º) ni haver
reduït la temperatura amb antitèrmics o si està malalt.
o En aquest cas i també si observem qualsevol altre símptoma compatible amb la
possibilitat de tenir COVID no s’ha de portar l’alumne/a a l’escola.
o Truqueu al 061 o al CAP de les Borges del Camp i us diran quins passos heu de
seguir.
o Informeu-ne l’escola perquè puguem fer la consulta al referent COVID 19 i rebre les
indicacions oportunes de com actuar.
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Què passa amb les classes, si confinen un grup?
El grup classe haurà de passar el confinament que marqui Salut (14 dies). Durant aquesta
quarantena, el grup seguiran el curs amb normalitat de manera telemàtica i
continuaran la seva tasca escolar a distància:
o Ed.Infantil: Blocs del centre+ Videoconferències Meet +Material didàctic de
l’aula (quaderns).
o Ed.Primària: Plataforma Google Classroom+Videoconferències Meet +
utilització dels llibres de text en format digital+material didàctic de l’aula
(quaderns). Hi haurà, com a mínim, una videoconferència per a cada àrea.
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