ACIS ARTUR MARTORELL.
PRIMÀRIA
TROBADES FAMÍLIES
22 DE SETEMBRE DE 2020

PRESENTACIÓ
• EXPLICACIÓ PER PART DE L’EQUIP DIRECTIU (30 MINUTS)
• TORN OBERT DE PREGUNTES (15 MINUTS)
• PODEU ANAR DEIXANT AL XAT LES VOSTRES PREGUNTES...LES
INTENTEREM RESPONDRE TOTES
• TINGUEU ELS MICRÒFONS APAGATS (GRÀCIES)

TEMES PRINCIPALS QUE US VOLEM FER
ARRIBAR
• Pla d’actuació. Document viu
• Les ràtios. Els grups bombolla. Estructura i organització
• Les entrades i sortides d’escola
• Protocols protecció i higiene
• Protocol COVID
• Pla d’Educació Online
• Comunicació famílies
• Torn de preguntes i respostes

Pla d’actuació. Document viu
• Document que hem penjat al web serà un document viu que anirem
actualitzant quan les instruccions ho requereixin.
• Fa poc temps se’ns deia que havia de estar tancat el dia 14...s’anirà
actualitzant periòdicament.
• Quan fem modificacions destacades, informarem via circular i via
whatsapp delegades de curs.
• Per exemple en la propera revisió:
• Presa de temperatura pel canell
• Protocol de menjador de la masia
• Poliesportiu. Ampliació serveis. Lavabos

Les ràtios. Els grups bombolla.
Estructura i organització
• Grups organitzats segons TOTES les instruccions del Departament
• Número d'alumnes habitual (25 o menys) amb 1 o 2 mestres referents i
2 o 3 mestres especialistes/suport.
• Grups bombolla són els grups classe
• Estanqueïtat del grup per davant del número d’alumnes
• Grup bombolla i tutors referents

Les ràtios. Els grups bombolla.
Estructura i organització
1r primària: Pilar i Bibi + Natalia i Eloi.
2n primària: Margot i Eloi + Natalia i Aleu.
3r de primària: Natàlia i Ester + Eloi i Helena.
4t de primària: Aleu + Ester, Helena, Eloi i Halldor.
5è de primària: Julià i Txus + Jordi, Halldor i Txus.
6è de primària: Susana i Helena + Cecília, Halldor, Txus i Aleu.

Les entrades i sortides d’escola
• L’estructura d’una escola d’una línia ens permet que a la Masia entrin
grups bombolla sols.
• Entrades i sortides esglaonades per evitar aglomeracions: porta de
Masia i porta de pati.
• Puntualitat i separacions entre els grups estables a l’entrada i sortida.
• Entrades i sortides molt fluïdes.
• En cas d'arribar tard s'haurà d'esperar a les 9.15h i 15.15

Les entrades i sortides d’escola
• 5è - 6è de primària.
• 8.50- 12.50
• 14.50 – 16.50

• 3r i 4t de primària.
• 9-13
• 15-17

• 1r i 2n de primària.
• 9,10-13,10
• 15,10-17,10

Protocols protecció i higiene (mesures
internes)
• Mascareta:

• El primer dia del curs, i almenys durant les dues primeres setmanes, tots els infants, que no
tinguin contraindicacions, a partir dels 6 anys han de dur mascareta en tots els centres, també
quan estiguin amb el grup de convivència estable. Passat aquest període, es revisarà
l’obligatorietat entre els 6 i els 12 anys (primària), i es determinarà en funció del territori i estat
de la pandèmia.

• Anirem seguint les recomanacions del Procicat.
• Recomanem l’ús de dues mascaretes. Una per tota la jornada lectiva i una
d’ús pel carrer.
• Importància del bon ús de les mascaretes.
• Bona dinàmica de l’alumnat. Anem fent pedagogia.
• Embolcall per guardar la mascareta

Protocols protecció i higiene (mesures
internes)
• Excepcions:
• Educació física
• Pati. Només quan esmorzen
• Moments puntuals de molta humitat i calor a final de classe, se la
poden treure uns segons, mantenint la distància de seguretat;
sota la supervisió del professorat.

Protocols protecció i higiene (mesures
internes)
• Desinfecció de mans (rentat de mans i gel hidroalcohòlic):
•
•
•
•
•
•

Entrada i sortida d’escola
Entrada i sortida de l’aula
Inici i final del pati
Canvi d’aula
Abans i després d’anar al lavabo
Educació Física

Protocols protecció i higiene (mesures
internes)
• Ventilació
• Sempre que la meteorologia ho permeti finestres d’aula i passadissos
permanentment obertes.
• Cada final de classe, s’obriran les finestres 10 minuts.

PROTOCOL COVID19
Què heu de fer abans de portar el vostre fill i filla a l’escola?
❑

El control de símptomes es basa en la responsabilitat de les famílies.

❑

Heu de fer una autoavaluació del seu estat de salut.

❑

Aquestes són els símptomes que heu de vigilar:

PROTOCOL COVID19

PROTOCOL COVID19
En cas de simptomatologia o dubte:
❑

Heu de contactar amb el CAP de referència o CUAP si és fora de l’horari d’aquest. TRUCAR, NO
ANAR

❑Comuniqueu a l’escola la situació mitjançant correu electrònic acisarturmartorell@xtec.cat o
trucada telefònica, explicant que té simptomatologia i per això, no ve a escola.
❑Un cop valorat el cas pel CAP i si es valora fer PCR: heu d’informar a escola via telefònica o
mail:
❑ del dia que se’ls farà la PCR
❑ posteriorment el resultat i del dia de reincorporació al centre
❑ Recomanem que el canal sigui correu electrònic de l’escola: acisarturmartorell@xtec.cat

PROTOCOL COVID19
Us comprometeu a no portar l’infant o adolescent a l’escola en el cas que:
▪ Presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19
▪ Es troba en aïllament perquè ha estat positiu de COVID-19.
▪ Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
▪ Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
▪ Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat com a
contacte estret d’una persona diagnosticada de COVID19.
▪ Els germans que van a la mateixa escola i que conviuen amb un infant amb sospita
d’infecció han de quedar-se a casa fins a conèixer el resultat. Si és negatiu, poden
reincorporar-se.

PROTOCOL COVID19
• Què fem si un alumne/a presenta símptomes de COVID-19 al centre
educatiu?
❑El portem a un espai separat d’ús individual i ventilat. Espai COVID
❑Des de l’escola avisarem la família perquè vingueu a buscar el menor.

❑Si l’alumne/a presenta símptomes greus, trucarem al 061 i després, avisarem la família.
❑Les famílies us haureu de posar en contacte amb el vostre CAP de referència.
❑El pediatre/a valorarà el cas (si cal PCR).

❑Un cop valorat el cas pel CAP, heu d’informar a escola via telefònica o mail, del dia que se’ls farà la
PCR i posteriorment el resultat i del dia de reincorporació al centre.

PROTOCOL COVID19
Com sabrem els centres que hi ha un cas positiu i què s’ha de fer després?
El Gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial avisarà el director del centre que:
hi ha un positiu per COVID-19
informa del procés de confinament
informa de la data i hora en què es faran les proves PCR al grup estable.
Des de l’escola, es comunica la situació per via telefònica a les famílies del grup estable que ha donat positiu.
Ens informen els gestors COVID que en cas que no autoritzeu a fer la prova a l’escola, haureu de fer la prova
PCR de forma privada (haureu de portar certificació), ja que s’entén que els equips mòbils que fan les
proves a l’escola són el propi CAP.
També ens informen que les famílies no podeu entrar a l’escola quan es facin les proves.

PROTOCOL COVID19
INFORMACIÓ ALUMNAT AMB PCR NEGATIVA
- Els agents COVID no informaran al centre de les PCR negatives.
- Només informen dels casos positius.
- Responsabilitat de les famílies informar a escola del resultat de la prova
i del dia que es poden incorporar

PLA D’EDUCACIÓ ONLINE
➢ S’iniciarà el dia següent a la realització de les proves PCR del grup bombolla.

➢ Es prioritzarà que tot l’alumnat (responsabilitat de les famílies) tingui el correu d’escola,
hagi entrat al mail, hagi modificat la contrasenya i pugui accedir-hi.
➢ En cas d’un confinament en les primeres setmanes de curs, es farà servir el sistema de

feines i reptes que es va emprar en el curs 2019-2020 de forma provisional; si ja és
possible treballarem ja amb la plataforma g-suite.
➢ Les activitats tindran un caràcter avaluatiu i seran de caràcter obligatori.

PLA D’EDUCACIÓ ONLINE
Per part de l'equip de mestres del grup.
Seguiment del grup, grup petit i individual.
Continuïtat de projectes i continguts en format virtual: plataforma i videotrucades.
Acompanyament família (canal de comunicació diferenciat – correu electrònic).
Horari setmanal, amb contacte diari.

COMUNICACIÓ AMB FAMÍLIES
• Correu de l’escola: acisarturmartorell@xtec.cat
• Informació del Protocol COVID19
• Informacions puntuals
• Informacions adreçades a equip directiu

COMUNICACIÓ AMB FAMÍLIES
Correu de tutoria: divendres 25 de setembre via circular us farem arribar
correu de tutories de grup....acisarturmartorelleso1@gmail.com
❑Eina de comunicació amb les tutories de grup
❑En períodes de confinament, eina de comunicació amb les tutories de grup per
part de les famílies
❑Durant el curs escolar:
- usem preferentment els canals habituals: agenda, trucada telefònica
- Les tutories miraran un cop al dia el correu electrònic dins el seu horari
lectiu
- no envieu correus urgents (pot ser que mestre no tingui hora lliure fins la
tarda)

COMUNICACIÓ AMB FAMÍLIES
• Correu corporatiu dels vostres fills i filles.
•
•
•
•

Eina prioritàriament pedagògica
Clau per entrar a la plataforma virtual d’aprenentatge g-suite
Clau per entrar a les aplicacions g-suite: classroom, meet, calendar...
No per enviar mails a professorat

AUTORITZACIONS
• Declaració de responsabilitat
• Autorització per fer PCR
• Autorització per plataforma g-suite (només fins a 2n d’ESO)
• Autorització de drets d’imatge
• Autorització de sortides

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ
• Hem estat sempre comunitat educativa però ara ho hem de ser més
que mai.
• Fem bé les coses, fem que vagin bé.
• La responsabilitat individual, la responsabilitat de les famílies, la
responsabilitat de l’alumnat, la responsabilitat del professorat, la
responsabilitat del personal d’administració i servei ens beneficia a totes
i tots.

