PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
CURS 2020/2021
1. Identificació del centre. LLAR D’INFANTS EL POMER
CODI D’AUTORITZACIÓ D’ENSENYAMENT : 8050791
Carrer Can Bruixa, 18 entl. 4ª 08028 Barcelona
Telèfon : 934901891
Mail : elpomer@elpomer.es

2. Previsió del número d’alumnes.
Grup de P-2 (dofins): 20 alumnes
Grup de P-1 (tortugues): 5 alumnes
Grup de P-0 (conillets): 5 alumnes.

3. Organització dels grups i educadors.
L’organització dels grups a les aules serà el següent:
Grup de P-0 i Grup de p-1: Aula de 34 m2 dividida en dos espais .De moment tenim un grup de
5 nens de P-0 i 5 nens de P-1, l’aula té dos espais diferenciats ,un per a cada grup. Mestres:
Anna Esteve de Udaeta i Laura Viñolas.
Grup de P-2: Aula de 20 m2 on estaria un grup estable de 8 nens . Mestres: Anna Güell Elies i
Maribel Antonio Cañavate.
Grup de P-2: Aula de 38 m2 on estaria un altre grup estable de P-2 amb els 12 alumnes.
Mestres: Mª Eugènia Castillo Montanero i Montse Canalejo Sirvent.
Degut a la poca matriculació als grups de P-0 i de P-1 , de moment, hem aprofitat un aula buida
per a dividir el grup de P-2 ( 20 alumnes) en dos grups estables: 12 a una aula i 8 a l’altra
,seguint una proporcionalitat d’espai / nombre d’alumnes. Així el grup de 20 queda repartit en
dos per a una millor gestió de protocol covid en cas que sortís algun cas.
A totes les aules l’espai permet el distanciament entre alumnes tant a l’estona d’aula com a
l’hora de dinar i de la migdiada. Cada grup estable estarà a la seva aula i també farà allà el
dinar i la migdiada.Disposem a l’escola d’una aula d’usos múltiples que de moment resta buida
i es farà servir en cas de necessitat si durant el curs augmentés el nombre d’alumnes.Hem
organitzat els patis també separats. El pati on fins ara recollíem els cotxets està habilitat com
a pati de P-1. I el pati de l’escola ( 130 m2) l’hem dividit en dos espais per tal de separar l’estona
de pati dels dos grups de P-2.

4. Organització Pedagògica.
Seguint amb la dinàmica ja començada el curs passat , promocionarem aquest curs encara més el
treball manipilatiu, experimental i de tallers sensorials, de les emocions ,etc... També ens
plantegem organitzar les fitxes de treball en packs individuals amb el material a dins per tal de
personalitzar el material de cada alumne. Les agendes diàries les manipularem un cop al dia i amb
guants per tal de transmetre la informació a les famílies. Les famílies estaran informades d’aquest
procediment i així també recomanarem que facin ells l’ús de l’agenda.

4. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides.
Les entrades a l’escola contemplen dues franges:
Franja d’acollida: Entre les 7.30 i les 8.30 hi ha un grup de 5 alumnes que arriben a l’escola.
Franja d’escola : Entre les 8.30 i les 9.15 arribarà la resta de l’alumnat.
Tenim poca quantitat de famílies a l’escola i molt marge d’horari, tant d’entrada com de
sortida. Arriba a la porta de l’escola un familiar(amb mascareta) amb el nen. Al nen se li fa el
protocol d’entrada: neteja de sola de sabates, rentada de mans i presa de temperatura. Fins
que un familiar no baixa a baix el següent no puja i així no coincideix mai cap familia a l’entrada
.
El procediment de la sortida serà de la mateixa manera: un grup de 3 alumnes marxa a les
15.00 h i la resta sortides a partir de les 16.30 fins les 17.15. A partir d’aquesta hora només
quedaran pocs alumnes que realitzen permanències. És més fàcil poder controlar aleshores la
sortida.

5. Identificació dels espais que ocuparan els grups.
Cada grup s'instal·larà a les aules anteriorment esmentades, més l’aula d’usos múltiples,si
cal.Tant menjadors com migdiades a les aules respectives. Permanència del mateix grup amb
la mateixa mestra i accés al pati amb un interval de temps per a no coincidir en la pujada i
baixada. Dividirem el pati en dos espais de 65 metres quadrats cada zona, fent així els 130
metres de pati. Les aules tenen finestres a l’exterior per a mantenir una ventilació contínua.

6. Pla d’actuació davant possibles casos.
A l’establir grups estables tant d’alumnes com de mestres queda controlat el tema de la
localització. Si apareix durant l’estada a l’escola algun cas compatible amb els símptomes del
Covid-19 separarem a l’alumne a una aula del pis superior , trucarem a la família, aquesta el
porta al metge del CAP i si el cas fós negatiu el nen pot tornar a l’escola amb el justificant o
prova del metge quan aquest ho consideri o quan es tingui el resultat de la prova ,si li han fet.
Aquesta mida (justificant de tornada a l’escola ) serà sempre necessària en cas de malaltia. Si

fós positiu, Salut i Inspecció estaran informats també per l’escola i procedirem a exercir el
protocol que ens marqui Salut.

7. Mesures sanitàries , de neteja i desinfecció del Centre i protocol intern .
o

o
o

o
o

Espais netejats i desinfectats a diari per la persona que realitza les tasques de neteja,
... així com la neteja immediata i diària de les joguines i superfícies que estiguin
exposades a mestres i nens. Rentada i desinfecció cada cop que es faci servir tant els
lavabos com els canviadors ( amb rotlles de paper d’un sol ús per a cada canvi de
bolquer).
Ventilació contínua de les aules.
Gel hidroalcohòlic i punt d’higiene amb aigua i sabó a cada aula, paper i papereres
amb tapa, dispensadors de guants i mascaretes, alcohol i viseres protectores per al
personal docent i no docent. Tot l’equip de mestres portem posades una mascareta
FFP2 durant tota l’estada a l’escola respectant també la distància entre nosaltres i
l’estabilitat de dues mestres per aula (sempre les mateixes)
Realització d’activitats amb joguines i material d’escola d’ús exclusiu de cada grup
estable que a diari seran netejats i desinfectats .
Presa de temperatura a l’entrada i a la sortida, tant de nens com de personal, de forma
individualitzada. No està permesa l’entrada a l’escola ni de nens ni de personal amb
símptomes.

o

Només es permetrà que un sol familiar(amb mascareta) acompanyi al nen a l’entrada
de l’escola, sense coincidir amb cap més família a la porta.

o
o

Quedarà prohibida l’entrada a l’escola de cotxets.
El primer dia d’escola les famílies portaran una samarreta i unes sabates de plàstic
lligades que seran la roba que el nen portarà dins l’escola i que es rentarà a l’escola a
diari. La roba de les mestres seguirà el mateix protocol de neteja diària.
Per tal que els pares estiguin informats, mostrarem les nostres activitats i rutines
mitjançant el blog de l’escola (d’accés privat) i se’ls informarà via mail de totes les
incidències i informacions referents al curs. L’agenda diària es manipularà tant a
l’escola com a casa amb guants.

o

o

Tant a l’aula com per dinar i la migdiada així com l’estona de pati els grups seran
estables i separats.

o

Ventilació contínua de les aules

8. Documentació.
Juntament amb aquest pla d’organització a l’escola tindrem a disposició del Departament les
declaracions responsables dels pares sobre els requisits de salut dels infants i la declaració
responsable dels docents conforme no són grup de risc.

