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0. Introducció i justificació
El present Pla de contingència que a continuació proposam, sorgeix de la necessitat esdevinguda a causa de la pandèmia que hem
viscut i que encara patim amb la Covid-19, durant els darrers mesos. Així es fa necessària proporcionar una resposta adequada als
possibles canvis d’escenaris que es puguin produir .
És per això que, mitjançant aquest document, plantejam un pla d’actuació contemplant 3 escenaris fonamentals:
1) Escenari A, Nova normalitat:
En aquest escenari les classes són presencials per a tot l’alumnat, i s’han de prendre les mesures de prevenció, contenció i higiene que
es determinen en aquest protocol. El curs s’ha de dur a terme amb les ràtios legalment establertes, sempre d’acord amb les
recomanacions del Ministeri d’Educació i Formació Professional i del Ministeri de Sanitat, i amb els protocols específics de seguretat. És
l’escenari que en aquest moment es planteja per a l’inici de curs.
2) Escenari B, amb mesures restrictives:
Amb mesures més restrictives pel que fa a la distància recomanada per les autoritats sanitàries, que suposaran diferents maneres
d’atendre l’alumnat, segons les etapes i els cursos en què es trobi matriculat tals com separació de grups i limitació de ràtios que
poden donar lloc a una redistribució dels alumnes i els espais. En aquest escenari es contempla la presencialitat completa en les etapes
d’educació infantil, educació primària i educació especial.
3) Escenari C, confinament:
En aquest escenari es planteja la suspensió de les activitats lectives presencials i, per això, l’ensenyament s’haurà de dur a terme a
distància. L’objectiu principal en aquest escenari serà mantenir la funció educativa de l’escola.
El pas d’un escenari a un altre vindrà determinat per l’evolució de la pandèmia, d’acord amb el que estableixin les autoritats sanitàries
en cada moment. Així mateix, si les autoritats sanitàries estableixen directrius diferents que suposin altres escenaris distints d’aquests
tres plantejats, caldrà adaptar-los i redefinir-los.
En principi, si es manté la situació actual, el punt de partida durant el mes de setembre serà l’escenari A, amb la formació de grups
estables de convivència GEC (grups bimbolla).
Malgrat tot això, cal dir que aquest Pla de Contingència es tracta d’una eina flexible i susceptible a canvis, donat que, en funció de
l’evolució de la pandèmia, hem de ser el suficientment oberts com per poder realitzar totes aquelles modificacions sobre el pla inicial
sempre i quan siguin més profitoses i beneficioses pel conjunt de la comunitat educativa.
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Actualment estam vivint una situació inèdita i per la qual no estàvem preparats. És per això que volem donar rellevància a l’esforç duit
a terme per les famílies, alumnes així com, sobretot, pel claustre de mestres, i animar a mantenir aquest esforç durant el proper curs.
Per a l’elaboració d’aquest Pla de Contingència s’ha tengut com a base legal tota la normativa actual1 així com les orientacions de les
diferents comissions de treball.
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.
A: Nova Normalitat

B: Amb mesures restrictives

ENTRADES I SORTIDES
Les portes estaran obertes entre les 9:00h i
les 9:10h on els alumnes s’hauran de
col·locar als “punts de trobada” assignats
per evitar al màxim les relacions amb grups
externs; i sortides entre les 13:45h i les
14:00h.

ENTRADES I SORTIDES
No es contempla.
Les portes estaran obertes entre les 9:00h i les
9:10h on els alumnes s’hauran de col·locar als
“punts de trobada” assignats per evitar al màxim
les relacions amb grups externs; i sortides entre les
13:45h i les 14:00h.

ACCESSOS:
4
accessos
diferents
per
aglomeracions:
4t EI: porta petita infantil;
5è i 6è EI: barrera pati,
3r, 4t, 5è i 6è EP: barrera plaça;
1r i 2n EP: porta secretaria.

1

C: Confinament

ACCESSOS:
evitar 4 accessos diferents per evitar aglomeracions:
4t EI: porta petita infantil;
5è i 6è EI: barrera pati,
3r, 4t, 5è i 6è EP: barrera plaça;
1r i 2n EP: porta secretaria.

Veure Apartat 8 del present document
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PATIS:
PATIS:
De la mateixa manera, els patis també seran De la mateixa manera, els patis també seran
escalonats:
escalonats:
●Educació Infantil: de 11:00h a 11:30h.
●Educació Infantil: de 11:00h a 11:30h.
●Educació Primària: De 11 a 11:30 primer ●De 11 a 11:30 primer torn: 1r, 2n i 6è de Primària
torn: 1r, 2n i 6è de Primària
●D’11:30 a 12:00 segon torn: 3r, 4t, 5è de Primària.
●D’11:30 a 12:00: segon torn: 3r, 4t i 5è de
Primària.
ZONES PATI:
Disposam de 13 zones per dedicar a l’esplai:
●Educació Infantil: pati carrer (2 zones), pati
gespa (2 zones) i pati interior (2 zones);
● Educació Primària: pati petit (2 zones),
pista exterior (4 zones) i càmping/ bancs (1
zona).

ZONES PATI:
Disposam de 18 zones per dedicar a l’esplai:
●Educació Infantil: pati carrer (2 zones), pati gespa
(4 zones), pati interior (2 zones);
● Educació Primària: pati petit (3 zones), pista
exterior (3 zones)
càmping/bancs (1 zona),
pavelló (3 zones)

AFORAMENT
●Educació Infantil: Totalitat grup classe/aula
(fins a 25 alumnes). Hi haurà un total de 6
grups a Educació Infantil en aquest
escenari.

AFORAMENT
3 grups a cada nivell d’un màxim de 20 alumnes.
Hi haurà un total de 8 grups a Educació Infantil i 18
grups a Educació Primària.

●Educació Primària:
Totalitat grup classe/aula (fins a 25
alumnes) excepte els nivells de 4t i 6è de
Primària que, per excés de ràtio. Hi haurà
un total de 14 grups en aquest escenari.
PASSADISSOS I BANYS
Circular sempre per la dreta a passadissos i
escales.

PASSADISSOS I BANYS
Circular sempre per la dreta a passadissos i
escales.
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separats per 1.5 metres per esperar torn
(aforament màxim del bany: 1 persona).
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Establir a l’entrada dels banys punts separats per
1.5 metres per esperar torn (aforament màxim del
bany: 1 persona).

Mesures de neteja, desinfecció i ventilació.
Ventilar les aules 10 minuts abans de
l’entrada de l’alumnat i durant el temps
d’esplai
(responsable:
Tècnic
de
manteniment/tutor)
Disposar de material desinfectant per
material
d’ús
comú
(fotocopiadora,
guillotina).
S’ha sol·licitat a l’ajuntament ampliació de
personal de neteja.

Ventilar les aules 10 minuts abans de l’entrada de No es contempla
l’alumnat i durant el temps d’esplai (responsable:
Tècnic de manteniment/tutor)
Disposar de material desinfectant per material d’ús
comú (fotocopiadora, guillotina).
S’ha sol·licitat a l’ajuntament ampliació de personal
de neteja.

Mesures de protecció als diferents espais: ús de mascareta, gel hidroalcohòlic…
Disposar de gel hidroalcohòlic a totes les
aules.
Accedir al centre obligatòriament amb
mascareta (majors de 6 anys).

Disposar de gel hidroalcohòlic a totes les aules.
No es contempla
Accedir al centre obligatòriament amb mascareta
(majors de 6 anys).

Informació necessària a cada espai (direccionalitat, cartells, infografies…)
Senyalitzar al terra la direcció de
desplaçament amb fletxes als passadissos i
escales (circular sempre per la dreta), així
com plafons informatius sobre normes
d’higiene i prevenció.
Establir a l’entrada dels banys punts

Senyalitzar al terra la direcció de desplaçament No es contempla
amb fletxes als passadissos i escales (circular
sempre per la dreta), així com plafons informatius
sobre normes d’higiene i prevenció.
Establir a l’entrada dels banys punts separats per
1.5 metres per esperar torn (aforament màxim del
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separats per 1.5 metres per esperar torn
(aforament màxim del bany: 1 persona).
A l’entrada de cada aula i espai comú, posar
un cartell indicant l’aforament màxim.
Cartells informatius sobre la ubicació de la
sala d’aïllament.
Cartell penjat a la porta de la sala
d’aïllament indicant si està o no ocupada
per un cas sospitós.
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bany: 1 persona).
A l’entrada de cada aula i espai comú, posar un
cartell indicant l’aforament màxim.
Cartells informatius sobre la ubicació de la sala
d’aïllament.
Cartell penjat a la porta de la sala d’aïllament
indicant si està o no ocupada per un cas sospitós.

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
A: Nova Normalitat

B: Amb mesures restrictives

C: Confinament

●Desinfectar abans i després del seu ús ●Desinfectar abans i després del seu ús No es contempla
equipaments d’ús comú: reprografia,
equipaments
d’ús
comú:
reprografia,
plastificadora…
plastificadora…
●Deshabilitar els abeuradors de les zones ●Deshabilitar els abeuradors de les zones d’esplai.
d’esplai.
●Limitar l’accés de les famílies al màxim, permetent
●Limitar l’accés de les famílies al màxim,
l’entrada preferiblement amb cita prèvia.
permetent l’entrada preferiblement amb
cita prèvia.

●Ús de mascareta obligatori als espais ●Ús de mascareta obligatori als espais comuns No es contempla
comuns exceptuant durant l’esplai del
exceptuant durant l’esplai del grup estable de
grup estable de convivència i dintre de
convivència i dintre de l’aula pròpia (majors de 6

7

Pla de contingència Ceip Blanquerna

Curs 2020-21

l’aula pròpia (majors de 6 anys).
anys).
●Els especialistes que entrin diferents GEC ●Els especialistes que entrin diferents GEC hauran
hauran de dur mascareta (FFP2), visera de
de dur mascareta (FFP2), visera de protecció
protecció (opcional) i respectar la distància
(opcional) i respectar la distància de seguretat de
de seguretat de 1,5 metres.
1,5 metres.
●Neteja de mans amb gel hidroalcohòlic o ●Neteja de mans amb gel hidroalcohòlic o sabó a
sabó a l’entrada i sortida del centre,
l’entrada i sortida del centre, entrada i sortida de
entrada i sortida de l’esplai, entrada i
l’esplai, entrada i sortida del menjador (si és el
sortida del menjador (si és el cas), després
cas), després d’anar al bany.
d’anar al bany.
●Respectar la distància de 1’5 metres en reunions
●Respectar la distància de 1’5 metres en
dutes a terme de manera presencial.
reunions dutes a terme de manera
presencial.
Mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de contagi.
Prèviament al protocol d’actuació en cas de
sospita de contagi, remarcar la importància
de la prevenció i protocols de detecció
primerenca com és informar a les famílies
de la necessitat de prendre la temperatura
abans d’anar a escola i informar-los sobre la
simptomatologia compatible amb aquesta
enfermetat. El protocol a seguir en cas de
detectar simptomatologia compatible en un
infant serà el següent:
1. L’adult que detecta el cas, acompanyarà
l'infant (amb mascareta en tot moment) a
la sala d’aïllament (sala annexa cap
d’estudis) indicant que està ocupada
girant el cartell corresponent de la porta ,
s’equiparà amb el material de protecció i

Prèviament al protocol d’actuació en cas de sospita No es contempla.
de contagi, remarcar la importància de la prevenció
i protocols de detecció primerenca com és informar
a les famílies de la necessitat de prendre la
temperatura abans d’anar a escola i informar-los
sobre la simptomatologia compatible amb aquesta
enfermetat. El protocol a seguir en cas de detectar
simptomatologia compatible en un infant serà el
següent:
1. L’adult que detecta el cas, acompanyarà l'infant
(amb mascareta en tot moment) a la sala
d’aïllament (sala annexa cap d’estudis) indicant
que està ocupada girant el cartell corresponent
de la porta, s’equiparà amb el material de
protecció i obrirà finestres per ventilar l’espai.
2. Avisarà a l’equip directiu o coordinador de salut,
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obrirà finestres per ventilar l’espai.
2. Avisarà a l’equip directiu o coordinador
de salut, que telefonarà immediatament a
la família i al 061 en cas de gravetat o
dificultats de trasllat al domicili.
3. L’equip directiu prendrà les mesures
oportunes per substituir l’adult que
estigui amb l’infant aïllat.
4. Dur un registre dels alumnes/adults que
han fet ús de la sala d’aïllament per
poder dur un seguiment.
Si el cas sospitós correspon a un adult, el
protocol serà el següent:
1. Col·locar mascareta quirúrgica, rentar les
mans i avisar l’equip directiu via
telefònica.
2. Utilitzant la via més ràpida i menys
transitada, sortir del centre i anar al seu
domicili.
3. Si té dificultats de trasllat o està greu,
telefonar el 061.
4. Si el trasllat es demora, dirigir-se a la sala
d’aïllament.
5. Una vegada hagi sortit del centre,
desinfectar els espais on hagi passat.
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que telefonarà immediatament a la família i al
061 en cas de gravetat o dificultats de trasllat al
domicili.
3. L’equip directiu prendrà les mesures oportunes
per substituir l’adult que estigui amb l’infant
aïllat.
4. Dur un registre dels alumnes/adults que han fet
ús de la sala d’aïllament per poder dur un
seguiment.
Si el cas sospitós correspon a un adult, el protocol
serà el següent:
1. Col·locar mascareta quirúrgica, rentar les mans i
avisar l’equip directiu via telefònica.
2. Utilitzant la via més ràpida i menys transitada,
sortir del centre i anar al seu domicili.
3. Si té dificultats de trasllat o està greu, telefonar
el 061.
4. Si el trasllat es demora, dirigir-se a la sala
d’aïllament.
5. Una vegada hagi sortit del centre, desinfectar els
espais on hagi passat.
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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.
A: Nova Normalitat

B: Amb mesures restrictives

C: Confinament

Professorat
Durant la primera setmana de setembre,
s’entregaran els protocols d’actuació i es
mostraran les vies d’accés al centre, punts
de trobada, zones de pati, sala d’aïllament i
zona de material de desinfecció.
El material de cada GEC, serà d'ús exclusiu
de
cada
tutor
(ordinador,
material
d’oficina…).
Famílies
Durant la primera setmana de setembre,
amb la col·laboració de l’AFA, enviar via
gestib i penjar a la plana web del centre i de
l’AFA, els protocols establerts. Fent especial
esment a les entrades i sortides, punts de
trobada i protocols de detecció a domicili.
Dur a terme reunions inicials amb les
famílies, on se’ls informarà in situ dels
protocols de centre, actuacions així com
també resoldre els possibles dubtes que els
puguin sorgir. Reunions amb un màxim de
13 persones (i només una persona del
mateix nucli familiar).
Informar sobre la recomanació d’accés al
centre amb cita prèvia.

Professorat
Durant la primera setmana de setembre,
s’entregaran els protocols d’actuació i es
mostraran les vies d’accés al centre, punts de
trobada, zones de pati, sala d’aïllament i zona de
material de desinfecció.
El material de cada GEC, serà d'ús exclusiu de cada
tutor (ordinador, material d’oficina…).

No es contempla.

Famílies
Durant la primera setmana de setembre, amb la
col·laboració de l’AFA, enviar via gestib i penjar a la
plana web del centre i de l’AFA, els protocols
establerts. Fent especial esment a les entrades i
sortides, punts de trobada i protocols de detecció a
domicili.
Dur a terme reunions inicials amb les famílies, on
se’ls informarà in situ dels protocols de centre,
actuacions així com també resoldre els possibles
dubtes que els puguin sorgir.Reunions amb un
màxim de 13 persones (i només una persona del
mateix nucli familiar).
Informar sobre la recomanació d’accés al centre
amb cita prèvia.
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Alumnes
Durant
la
primera setmana lectiva,
s’explicaran acuradament els protocols i es
mostraran les diferents vies d’accés que han
d’utilitzar, els punts de trobada, protocol
banys, zones d’esplai, la zona d’aïllament.
Establint un horari setmanal per evitar
coincidència de grups. Es contempla la
possibilitat, si escau, de fer simulacres.

Alumnes
Durant la primera setmana lectiva, s’explicaran
acuradament els protocols i es mostraran les
diferents vies d’accés que han d’utilitzar, els punts
de trobada, protocol banys, zones d’esplai, la zona
d’aïllament. Establint un horari setmanal per evitar
coincidència de grups. Es contempla la possibilitat,
si escau, de fer simulacres.

Planificació d’accions formatives adreçades a alumnat, famílies i docents.
Contactar amb el centre de salut per
organitzar
xerrades
formatives
amb
alumnat, mestres i famílies amb l’objectiu de
clarificar possibles dubtes que puguin sorgir
sobre el virus així com protocols d’actuació
quotidians de salut.

Contactar amb el centre de salut per organitzar No es contempla.
xerrades formatives amb alumnat, mestres i
famílies amb l’objectiu de clarificar possibles
dubtes que puguin sorgir sobre el virus així com
protocols d’actuació quotidians de salut.

2. Planificació organitzativa
Prioritat dels criteris sanitaris i pedagògics.
A: Nova Normalitat

B: Amb mesures restrictives

C: Confinament

Els criteris sanitaris estaran en tot moment
per sobre dels criteris pedagògics. Entenent
que, tot i que som un centre educatiu, les
circumstàncies extraordinàries que vivim,
fan que la prioritat sigui la salut per a tota
la comunitat educativa. Això no lleva que,

Els criteris sanitaris estaran en tot moment
per sobre dels criteris pedagògics. Entenent
que, tot i que som un centre educatiu, les
circumstàncies extraordinàries que vivim,
fan que la prioritat sigui la salut per a tota
la comunitat educativa. Això no lleva que,

Els criteris sanitaris estaran en tot
moment per sobre dels criteris
pedagògics. Entenent que, tot i que som
un centre educatiu, les circumstàncies
extraordinàries que vivim, fan que la
prioritat sigui la salut per a tota la
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una vegada establert un protocol acurat de
prevenció i donat a conèixer als diferents
sectors escolars, no feim tot el possible per
intentar normalitzar la situació actual i
optimitzar els aprenentatges de tot
l’alumnat.
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una vegada establert un protocol acurat de
prevenció i donat a conèixer als diferents
sectors escolars, no feim tot el possible per
intentar normalitzar la situació actual i
optimitzar els aprenentatges de tot
l’alumnat.

comunitat educativa. Això no lleva que,
una vegada establert un protocol acurat
de prevenció i donat a conèixer als
diferents sectors escolars, no feim tot el
possible per intentar normalitzar la
situació
actual
i optimitzar els
aprenentatges de tot l’alumnat.

Planificació de l'actualització de dades referent a la vulnerabilitat social, de salut i d'especial necessitat de l'alumnat i de les
famílies
Cada tutor/a disposarà d’un document on
s’especificarà la ruta que han de seguir
(dins el Google Drive) per tal d’actualitzar
tota aquella informació relativa amb
alumnat en risc de vulnerabilitat social,
salut i d’especial necessitat. Aquest
document s’haurà de revisar de manera
mensual per part de la comissió de salut.

Cada tutor/a disposarà d’un document on
s’especificarà la ruta que han de seguir
(dins el Google Drive) per tal d’actualitzar
tota aquella informació relativa amb
alumnat en risc de vulnerabilitat social,
salut i d’especial necessitat. Aquest
document s’haurà de revisar de manera
mensual per part de la comissió de salut.

Telefonar o contactar via mail amb les
famílies en risc de vulnerabilitat per tal
que continuin realitzant les tasques
encomanades proporcionant les eines
que aquest necessiti (ordinadors,
Chromebooks, targetes d’internet…)
per
minimitzar
possibles
casos
d’escletxes socials.

Control i organització d’accessos i circulació de persones en el centre.
S’utilitzaran tots els accessos disponibles al S’utilitzaran tots els accessos disponibles al No es contempla.
centre
per
tal
d’evitar
possibles centre
per
tal
d’evitar
possibles
aglomeracions. Aquests accessos són:
aglomeracions. Aquests accessos són:
- Porta petita carrer Son Sales: 4t EI.
- Porta petita carrer Son Sales: 4t EI.
- Porta gran carrer Son Sales: 5è i 6è
- Porta gran carrer Son Sales: 5è i 6è
EI.
EI.
- Porta plaça Carrer Caülls: 3r, 4t, 5è i
- Porta plaça Carrer Caülls: 3r, 4t, 5è i
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6è EP.
Porta secretaria Carrer Caülls: 1r i 2n
EP.
Quant a l’accés de famílies i personal
extern al centre, entraran per la porta de
secretaria. Informar sobre la recomanació
d’accés al centre amb cita prèvia.
-
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6è EP.
Porta secretaria Carrer Caülls: 1r i 2n
EP.
Quant a l’accés de famílies i personal extern
al centre, entraran per la porta de
secretaria. Informar sobre la recomanació
d’accés al centre amb cita prèvia.
-

Aforament dels espais per a l’organització dels grups.
Cadascun dels accessos als espais del
centre comptarà amb un cartell informant
sobre l’aforament màxim que hi pot haver.

Cadascun dels accessos als espais del
centre comptarà amb un cartell informant
sobre l’aforament màxim que hi pot haver.

No es contempla.

Constitució dels equips docents i coordinació del professorat.
Durant els primers dies del mes de
setembre, s’adjudicaran les diferents
funcions del claustre, assignant-se tutories
així com també especialitats. També
s’establirà un calendari de reunions
mensual (CCP, Cicle, Claustre…). Totes
aquelles reunions que no superin la ratio
de 25 persones es faran de manera
presencial, aquelles que superin aquest
nombre, es faran de manera telemàtica.

Durant els primers dies del mes de Es duran a terme totes les reunions i
setembre, s’adjudicaran les diferents coordinacions de manera telemàtica.
funcions del claustre, assignant-se tutories
així com també especialitats. També
s’establirà un calendari de reunions
mensual (CCP, Cicle, Claustre…). Totes
aquelles reunions que no superin la ratio de
25 persones es faran de manera presencial,
aquelles que superin aquest nombre, es
faran de manera telemàtica.

Coordinació entre etapes.
Reunions de traspàs d’informació entre

Reunions de traspàs d’informació entre

Reunions

de

traspàs

d’informació

13

Pla de contingència Ceip Blanquerna

tutores de 6è EI i tutores de 1r de Primària
del nostre centre durant el mes de juny o
setembre.
Reunió
telemàtica,
presencial
amb
representant de l’IES de destí de l’alumnat
que ha finalitzat 6è EP al nostre centre, o, si
no és possible, elaboració d’un document
especificant les característiques individuals
de cada alumne.
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tutores de 6è EI i tutores de 1r de Primària
del nostre centre durant el mes de juny o
setembre.
Reunió
telemàtica,
presencial
amb
representant de l’IES de destí de l’alumnat
que ha finalitzat 6è EP al nostre centre, o, si
no és possible, elaboració d’un document
especificant les característiques individuals
de cada alumne.

telemàtiques entre tutores de 6è EI i
tutores de 1r de Primària del nostre
centre durant el mes de juny o
setembre.
Reunió telemàtica amb representant de
l’IES de destí de l’alumnat que ha
finalitzat 6è EP al nostre centre, o, si no
és possible, elaboració d’un document
especificant
les
característiques
individuals de cada alumne.
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Horaris, agrupaments de l’alumnat, patis, entrades i sortides
ENTRADES I SORTIDES. Protocol d’entrades i sortides al centre comú vers els Escenaris A i B:
INFANTIL
L’entrada dels alumnes d’Educació Infantil es durà a terme de manera flexible i per diferents accessos en funció dels nivells:
● Els alumnes de 4t d’EI A i B a les 9:00 del matí esperaran davant la porta petita situada al carrer Son Sales (vegeu imatge 1),
amb les seves famílies (els de 4t EI A a la dreta de la porta i els de 4t EI B a l’esquerra) i entraran amb la seva tutora a l’aula.

* Imatge 1: entrada dels alumnes de 4t EI situada al carrer Son Sales

15
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Els alumnes de 5è i 6è d’EI entraran per la porta d’accés al pati situada al carrer Son Sales (Imatge 2). L’entrada es durà a
terme de manera flexible per tal de poder evitar possibles aglomeracions i sense acompanyament de les famílies. Una
vegada estiguin els alumnes dins el centre, es dirigiran al “Punt de trobada” assignat al seu grup classe i esperaran allà per
anar a classe amb la seva tutora.

* Imatge 2: entrada dels alumnes de 5è i 6è EI situada al carrer Son Sales

16
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PRIMÀRIA.
Els punts de trobada de 1r i 2n estaran a la zona situada davant secretaria senyalitzant amb cartells per cada un dels cursos (Imatge
4).

* Imatge 4: entrada dels alumnes de 1r i 2n

17
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L’entrada dels alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària es durà a terme per la porta de la plaça de l’escola. Estaran esperant als espais
suggerits a cada grup “punts de trobada” fins que la tutora els vengui a cercar a les 9:00 i accediran de manera flexibilitzada entre
les 9:00 i les 9:10 (Imatge 3).

* Imatge 3: entrada dels alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è EP

18
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La sortida es durà a terme per la mateixa porta d’entrada de manera escalonada i sempre acompanyats per mestre que estigui amb
el grup a la darrera sessió.
Si algun alumne arriba tard ha d’entrar per la porta de secretaria.
Els grups de 3r fins a 6è usaran l’escala exterior en tots els desplaçaments (entrada, sortida, esbarjo, ed física,...), excepte 6è C l’aula
del qual es troba a la planta baixa.
S’ha de limitar al màxim l’ús de l’ascensor.
ESCENARI A
Grups sense triplicar:

EDUCACIÓ INFANTIL
NIVELL

ENTRADA

SORTIDA

ACCÉS AL CENTRE

PATI

HORA PATI

4A

9:00-9:10

13:55

Porta petita

*Rotatiu

11:00

4B

9:00-9:10

14:00

Porta petita

*Rotatiu

11:00

5A

9:00-9:10

13:55

Porta pati petit

*Rotatiu

11:00

5B

9:00-9:10

14:00

Porta pati petit

*Rotatiu

11:00

6A

9:00-9:10

13:55

Porta pati petit

*Rotatiu

11:00

6B

9:00-9:10

14:00

Porta pati petit

*Rotatiu

11:00
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA
NIVELL

ENTRADA

SORTIDA

ACCÉS AL
CENTRE

PATI

HORA PATI

1r A

9:00-9:10

13:55h

secretaria

pati petit

11:30h

1r B

9:00-9:10

13:55h

secretaria

pati petit

11:30h

2n A

9:00-9:10

14:00h

secretaria

pati petit

11:00h

2n B

9:00-9:10

14:00h

secretaria

pati petit

11:00h

3r A

9:00-9:10

13:45h

plaça

pista/bancs*

11:30h

3r B

9:00-9:10

13:45h

plaça

pista/bancs

11:30h

4t A

9:00-9:10

13:50h

plaça

pista/bancs

11:30h

4t B

9:00-9:10

13:50h

plaça

pista/bancs

11:30h

4t C

9:00-9:10

13:50h

plaça

pista/bancs

11:30h

5è A

9:00-9:10

13:55h

plaça

pista/bancs

11:00h

5è B

9:00-9:10

13:55h

plaça

pista/bancs

11:00h

6è A

9:00-9:10

14:00h

plaça

pista/bancs

11:00h

6è B

9:00-9:10

14:00h

plaça

pista/bancs

11:00h

6è C

9:00-9:10

14:00h

plaça

pista/bancs

11:00h
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ESCENARI B
EDUCACIÓ INFANTIL
NIVELL

ENTRADA

SORTIDA

PORTA

PATI

HORA PATI

4 EI A

9:00-9:10

13:45

Porta petita

*Rotatiu

11:00h

4 EI B

9:00-9:10

13:50

Porta petita

*Rotatiu

11:00h

4 EI C

9:00-9:10

13:55

Porta petita

*Rotatiu

11:00h

5-6 EI: 1

9:00-9:10

13:45

Porta pati petit

*Rotatiu

11:00h

5-6 EI: 2

9:00-9:10

13:50

Porta pati petit

*Rotatiu

11:30h

5-6 EI: 3

9:00-9:10

13:55

Porta pati petit

*Rotatiu

11:30h

5-6 EI: 4

9:00-9:10

14:00

Porta pati petit

*Rotatiu

11:30h

5-6 EI: 5

9:00-9:10

14:00

Porta pati petit

*Rotatiu

11:30h

(*)Els espais de pati de 4t, 5è i 6è d’Ed. Infantil s’aniran alternant: 2 zones a pati carrer, 4 zones a pati/gespa i 2 zones a pati interior.
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
NIVELL

ENTRADA

SORTIDA

ACCÉS
CENTRE

1r A

9:00-9:10

13:55h

1r B

9:00-9:10

1r C

9:00-9:10

AL

PATI

HORA PATI

secretaria

pati petit

11:30h

13:55h

secretaria

pati petit

11:30h

13:55h

secretaria

pati petit

11:30h
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2n A

9:00-9:10

14:00h

secretaria

pati petit

11:00h

2n B

9:00-9:10

14:00h

secretaria

pati petit

11:00h

2n C

9:00-9:10

14:00h

secretaria

pati petit

11:00h

3r A

9:00-9:10

13:45h

plaça

pavelló

11:30h

3r B

9:00-9:10

13:45h

plaça

pavelló

11:30h

3r C

9:00-9:10

13:45h

plaça

pavelló

11:30h

4t A

9:00-9:10

13:50h

plaça

pista

11:30h

4t B

9:00-9:10

13:50h

plaça

pista

11:30h

4t C

9:00-9:10

13:50h

plaça

pista

11:30h

5è A

9:00-9:10

13:55h

plaça

pista

11:00h

5è B

9:00-9:10

13:55h

plaça

pista

11:00h

5è C

9:00-9:10

13:55h

plaça

pista

11:00h

6è A

9:00-9:10

14:00h

plaça

pavelló

11:00h

6è B

9:00-9:10

14:00h

plaça

pavelló

11:00h

6è C

9:00-9:10

14:00h

plaça

pavelló

11:00h
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TUTORIES I UBICACIONS DELS DIFERENTS GRUPS
ESCENARI A

EDUCACIÓ INFANTIL
GRUP

MESTRE/A

ESPAI

M2 ESPAI

Nº ALUMNES

4A

ROSA

Aula 4A

50.2

22

4B

JERO

Aula 4B

50.2

22

5A

FINA

Aula 5A

50.2

22

5B

AINA

Aula 5B

50.2

22

6A

TERESA

Aula 6A

50.2

25

6B

CATALINA INÈS

Aula 6B

50.2

25

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
GRUP

MESTRE/A

ESPAI

M2 ESPAI

Nº ALUMNES

1A

TONYI

3

60.7

25

1B

ÀNGELS

4

60.7

25

2A

SANDRA

1

60.7

21

2B

BEL

2

60.7

23

3A

LALI

16

47.2

25

3B

JOSE

12

64.8

25

23
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4A

LEN

18

64.8

17

4B

MARGA Z.

15B

47.2

17

4C

CRISTINA

14

56.7

18

5A

Mª JOSÉ

10

60.7

25

5B

JOSÉ JUAN

11

60.7

25

6A

CONCHITA

7

60.7

17

6B

JESÚS

6

60.7

18

6C

PAQUITA

5

47.2

17

*Pendent d’assignació definitiva de grups.
ESCENARI B
EDUCACIÓ INFANTIL
GRUP

MESTRE/A

ESPAI*

M2 ESPAI

Nº ALUMNES

4A

ROSA

Aula 4A

50.2

15

4B

JERO

Aula 4B

50.2

15

4C

SUBSTITUTA

Aula
psicomotricitat

36.4

14

5-6 EI “A”

FINA

Aula 5A

50.2

18

5-6 EI “B”

AINA

Aula 5B

50.2

19

24
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5-6 EI “C”

TERESA

Aula 6A

50.2

18

5-6 EI “D”

CATALINA INÈS

Aula 6B

50.2

19

5-6 EI “E”

LITA

Aula Biblioteca

58

19

*Les mestres d’educació infantil, podran, previ acord entre elles, modificar la distribució de les aules pels diferents grups.
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
GRUP

MESTRE/A

ESPAI

M2 ESPAI

Nº ALUMNES

1A

TONYI

3

60.7

20

1B

ÀNGELS

4

60.7

20

1C

LLUÍS

16

29

10

2A

SANDRA

1

60.7

18

2B

BEL

2

60.7

17

2C

LAURA

17

29

9

3A

LALI

16

47.2

20

3B

JOSE

12

64.8

20

3C

MARGA S.

8

25

10

4A

LEN

18

64.8

17

4B

MARGA Z.

15B

60.8

17

25
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4C

CRISTINA

14

56.7

18

5A

Mª JOSÉ

10

60.7

20

5B

JOSÉ JUAN

11

60.7

20

5C

Mª ÀNGELS

9

25

10

6A

CONCHITA

7

60.7

17

6B

JESÚS

6

60.7

18

6C

PAQUITA

5

47.2

17

Serveis escolars
Escola matinera:
- Entrada per la porta petita d’infantil.
- Agrupar els alumnes amb els seus GEC.
- Mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb alumnes de diferents GEC.
- En cas de no poder mantenir aquesta distància, utilitzar mascareta.
- Respectar els aforaments assenyalats a la porta de cada espai.
- Disposar d’un nombre de monitors adequat per poder atendre a tot l’alumnat.
- Una vegada finalitzada l’escola matinera, els monitors acompanyaran els alumnes d’educació infantil i primària a les seves
aules a les 9:00h.
Menjador escolar:
- A les 13:45, els monitors aniran a cercar els alumnes d’infantil i primària i els acompanyaran al menjador (horari pendent
d’ajustar).
- Els alumnes se seuran agrupats en funció dels seus GEC. Sense estar cara a cara.
- Els alumnes que no siguin del mateix GEC guardaran una distància mínima entre ells de 1,5 metres.
- En el cas que l’aforament no permeti la cabuda de tots els alumnes, se cercaran alternatives del tipus: desdoblament dels
alumnes de menjador en dos torns, habilitar un altre lloc per menjar (p. ex: aules)...
- Disposar d’un nombre de monitors adequat per poder atendre a tot l’alumnat.
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-

La sortida dels alumnes d’infantil es durà a terme per la rampa de la porta de davant de secretaria i els de primària per la
porta de la plaça.
- S’ha acordat un sistema de pagament telemàtic amb l’empresa concessionària pels alumnes eventuals per tal de reduir al
màxim l’entrada de persones externes al centre.
Transport escolar:
- Les monitores, en arribar al centre, acompanyaran els alumnes d’educació infantil a la seva aula, els de 1r i 2n de primària al
seu punt de trobada, i els alumnes de 3r a 6è, esperaran amb una monitora a l’autocar fins que s’obrin les portes d’entrada
al centre de la plaça.
- És obligatori l’ús de mascareta a l’autocar per majors de 6 anys.
- És recomanable l’ús de mascareta per menos de 6 anys.
- S’han de seure mantenint els GEC.
- L’empresa d’autocars és responsable de la desinfecció del mateix.
- La sortida dels alumnes d’infantil el durà a terme una mestra +1 a partir de les 13:45 (horari pendent d’ajustar).
- La sortida dels alumnes d’educació primària el duran a terme dos mestres del claustre a les 13:45 (horari pendent d’ajustar).
Activitats extraescolars:
- El monitor els recollirà al menjador/pati a les 15:30.
- Mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb alumnes de diferents GEC.
- En cas de no poder mantenir aquesta distància, utilitzar mascareta.
- Respectar els aforaments assenyalats a la porta de cada espai.
- Disposar d’un nombre de monitors adequat per poder atendre a tot l’alumnat.
- Una vegada finalitzada l’activitat, els familiars recolliran els infants a la porta de secretaria.

2.1. Recursos necessaris
Recursos humans
Davant aquesta situació de crisi sanitària i per garantir uns mínims nivells de qualitat educativa al nostre centre , consideram molt
important el fet d‘augmentar la dotació dels següents perfils professionals dintre del nostre claustre de mestres:
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Equip de suport: Hi ha dos mestres d’aquest equip que, des del primer moment, s’han de destinar a cobrir dues places de
tutoria de Primària per desdoblaments per excés de ràtios, la qual cosa implica la reducció de 50 hores de suport que afecta
directament a l’alumnat més vulnerable.
ATE (Auxiliar Tècnic Educatiu): Es preveuen més necessitats que el curs anterior i, pel fet que està plantejat a aquest Pla de
Contingència la reducció al màxim de la mobilitat del personal entre diferents GEC, esdevé necessari disposar d’una major
dotació de personal amb aquest perfil.
Substitucions: Un altre hàndicap que es pot plantejar és la possibilitat que es produeixin sospites de possibles casos. Això,
d’acord amb el protocol que ens hem plantejat, suposa l’aïllament d’aquest mestre amb l’alumne o la sortida del centre del
propi mestre si és ell el sospitós. Si succeís això, un grup d’alumnes quedaria sense la figura del seu tutor (amb els problemes
associats per substituir-lo donada l’extrema ocupació del personal docent). A més a més s’han de preveure possibles absències
de mestres per presentar simptomatologia a casa seva, baixes, reduccions de jornada…
Personal de neteja: d’acord amb la resolució 5915 del BOIB nª 119 del 7 de juliol, augmentar la plantilla del personal de neteja i
la seva presència durant l’horari lectiu.

Recursos materials
Dotar d’una partida econòmica finalista al nostre centre per cobrir totes les despeses previstes per a la compra de material de
desinfecció, protecció, cartelleria, rotulació, senyalització…

3. Planificació curricular
Avaluació inicial
Al començament del curs 2020/2021 pren molta més importància l’avaluació inicial, aquesta s’ha de dur a terme amb tot l’alumnat,
coordinada pel tutor/tora o mestre/mestra de referència de cada grup.
L’avaluació inicial ha de suposar una anàlisi de necessitats (emocionals, curriculars, familiars i relacionals), ha de servir de punt de
partida de l’estratègia de millora de l’aprenentatge. Cal utilitzar instruments que permetin la identificació de potencialitats i
habilitats de l’alumnat i han de permetre identificar què aprèn, com aprèn i com pot millorar. L’avaluació inicial ha de:
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-

aportar evidències sobre alguns indicadors dels eixos transversals de les competències d’aprendre a aprendre, de la
competència d’autonomia i iniciativa personal i l'educació en valors i de la resta de competències clau.

-

incloure components qualitatius que permetin valorar l’estat emocional de l’alumne.

-

servir al professorat per prendre decisions relatives al desenvolupament del currículum, priorització d’aspectes essencials i
d’aquells que caldrà reforçar.

-

permetre adoptar mesures de suport per a l’alumnat que ho necessiti.

Prèviament al disseny i la implementació de l’avaluació inicial, i com a part d’aquesta, s’ha de prendre com a referent l’informe
individual de cada alumne/alumna elaborat el curs 19-20, on queda reflectit l’impacte emocional del període de no
presencialitat a causa del covid-19, així com dels ensenyaments (objectius, continguts, competències, capacitats) que es veieren
afectats.
A: Nova Normalitat

B: Amb mesures restrictives

C: Confinament

* Ed. Infantil:
- Traspàs d’informació amb l’escoleta de
procedència.
- informe individual de cada alumne i, si és
el cas, del Document Individual de l’alumne
amb NESE o del Pla individual de l’alumnant
amb altes capacitats intel·lectuals.
- Observació directa:
Evidències:
- Situacions d’organització d’aula, la rebuda
de companys, la negociació de normes, la
distribució d’espais, etc. per posar els
infants en situació d’expressar-se oralment,
de dibuixar, de representar l’espai,

* Ed. Infantil:
- S’adoptaran les mateixes mesures que a
l’escenari A, si bé, s’haurà d’adaptar la
temporització de cada actuació.

* Ed. Infantil:
- informes individuals de final del curs
2019-20, de l’acta d’avaluació, del
Document Individual de l’alumne amb
NESE o del Pla individual de l’alumnant
amb altes capacitats intel·lectuals, de la
coordinació entre tutors/tutores del curs
anterior i de l’actual, sempre que sigui
possible.
- Preveure la col·laboració de la família
per detectar aquells aprenentatges,
aspectes emocionals i socials que poden
ajudar al desenvolupament de l’infant.
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d’escriure, comptar, llegir, etc. amb una
funcionalitat definida.
- Situacions d’aula que permetin valorar,
especialment, l’estat emocional dels infants
(p. ex. a través de contes, art, filosofia
3/18,…), observar com arriba al centre, com
es relaciona amb els companys i adults,
iniciativa, autonomia...2

- S’han de recollir evidències a través de
les
TIC,
tenint
en
compte
el
desenvolupat a l’escenari A i B.

* Ed. Primària:
- Detectar el grau de desenvolupament de
les competències concretades en el marc
d’autonomia pedagògica del centre.
- Tenir en compte la informació individual de
cada infant procedent del curs 2019-20,
butlletins de qualificacions, informes
individuals, del Document Individual de
l’alumne amb NESE o del Pla individual de
l’alumnant amb altes capacitats intel·lectuals,
acta de la sessió d’avaluació ordinària.
- Adoptar les mesures de suport necessàries
per a cada alumne/alumna.
- Preveure l’avaluació inicial per a l’alumnat
d’incorporació tardana.
- Decidir, en equips de cicle, les tècniques i
processos, els instruments de recollida i de
registre d’informació, que els permeti

* Ed. Primària:
- S’adoptaran les mateixes mesures que a * Ed. Primària:
l’escenari A, si bé, s’haurà d’adaptar la - Preveure mecanismes per al traspàs
temporització de cada actuació.
telemàtic d’informació entre nous
tutors/tutores i els tutors/tutores del
curs anterior, sempre que sigui possible.
- Informació individual de cada infant
procedent del curs 2019-20, butlletins de
qualificacions, informes individuals, del
Document Individual de l’alumne amb
NESE o del Pla individual de l’alumnant
amb altes capacitats intel·lectuals, acta de
la sessió d’avaluació ordinària.
- Recollir evidències a través de les TIC,
per valorar el desenvolupament dels
alumnes i el seu estat emocional. Cal
tenir en compte el desenvolupat als
escenaris A i B.

Veure Annex 1
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valorar el desenvolupament de l’alumnat i el
seu estat emocional.
- Utilitzar les tutories individuals i les
entrevistes amb les famílies, com a procés
prioritari de recollida d’informació i presa
de decisions.3

Previsió de l’adequació de les programacions didàctiques a les exigències dels diferents escenaris.
A partir de la concreció curricular, de les programacions docents, de la informació recollida durant el tercer trimestre del curs
2019-2020 i dins l’autonomia pedagògica de cada centre, caldrà prioritzar aquells aspectes essencials del currículum que permetin
adaptar-se a cada un dels tres escenaris possibles.
En qualsevol dels escenaris plantejats, la competència d’aprendre a aprendre, la competència social i cívica (intel·ligència
interpersonal i intrapersonal) i la competència digital esdevenen essencials i s’ha de tenir cura especial en què siguin presents en la
majoria d’activitats. Aquest tractament competencial ha de permetre desenvolupar en l’alumnat capacitats per aplicar els
continguts propis de cada etapa a situacions properes per aconseguir resoldre situacions de diferents nivells de complexitat.
Cal prioritzar el treball d’habilitats, destreses, actituds, valors i motivacions que s’han d’utilitzar per analitzar, discriminar,
interpretar i prendre decisions, aplicant sistemes de reflexió i acció per resoldre problemes complexes en situacions reals i
contextualitzades.

3

Veure Annex 1
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A més, caldrà preveure el treball de processos de reflexió sobre l’aprenentatge i una avaluació reguladora i formadora tant de
l’aprenentatge com de la pràctica docent.
Entenem com a elements bàsics del currículum: els objectius i els criteris d’avaluació de cada àrea/competència per cada cicle. En
base a aquests elements s’establiran tres nivells de prioritats:
1. Nivell I: elements bàsics, fonamentals i prioritaris en qualsevol dels tres escenaris possibles (*). Es considera imprescindible
assolir-los i implementar-los durant el curs escolar 2020 – 2021.
2. Nivell II: elements importants que tendran caràcter prioritari només en els escenaris A i B. Es podrien assolir i implementar
en dos cursos escolars.
3. Nivell III: 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 i posposar-se als cursos següents en cas de donar-se els escenaris B o C.
(*) En qualsevol dels escenaris que es puguin donar, el primer trimestre del curs 2020 – 2021 s’ha de dedicar al reforç dels aspectes
curriculars i afectivoemocionals en els quals l’alumnat hagi sofert mancances durant el curs anterior.
La CCP ha d’assegurar la coherència i la coordinació entre els equips de cicle, encarregats de prioritzar els elements bàsics, per a
què es puguin desenvolupar les programacions docents.
En funció de les prioritats acordades des d’una perspectiva inclusiva i globalitzadora, els equips de cicle adaptaran les
programacions docents.
Una vegada estructurades les programacions docents, cada mestre/a concretarà els aspectes curriculars de cada nivell de prioritat
en la seva programació d’aula.4

4
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Adequacions metodològiques
Les propostes metodològiques es podran adaptar, per tal que siguin flexibles i obertes per poder permetre el pas d’un escenari a un
altre i donar continuïtat a la tasca educativa.
Cal tenir present que a l’educació infantil s’ha de possibilitar un caràcter globalitzador del currículum.
A educació primària el professorat podrà planificar i dur a terme activitats de caràcter interdisciplinar, adreçades a l’assoliment
d’objectius i competències d’àrees diferents. Aquestes activitats han de ser tingudes en compte en el moment de l‘avaluació en
cada una de les àrees a què afecten.
A: Nova Normalitat

B: Amb mesures restrictives

C: Confinament

Es podran prioritzar opcions metodològiques com ara:

- De manera general, es plantegen les
mateixes opcions metodològiques que
- El treball en grups reduïts o en parelles.
en els escenaris A i B fent ús de les eines
telemàtiques
per
al
seu
- El treball interdisciplinar que fomenti la recerca i la selecció d’informació, l’ús dels
desenvolupament.
diferents llenguatges en situacions funcionals, l’aplicació dels continguts matemàtics en
contextos on siguin necessaris per entendre l’objecte d’estudi.
- En aquest escenari, cal que els centres
- L’ús de les TIC i les TAC com a eines no solament de comunicació, sinó de recerca,
exposició, elaboració de treballs tant per part del professorat com de l’alumnat.
- L’aprenentatge basat en problemes relacionats amb situacions properes a l’alumnat
que, partint de l’entorn més immediat, els permetin resoldre situacions en entorns més
amplis (transferència del coneixement, aprenentatge funcional).

disposin
d’informació
de
les
possibilitats,
i recursos de l’entorn
familiar de l’alumnat, a fi i efecte
d’adaptar les opcions metodològiques i
les eines de comunicació a les
necessitats i possibilitats de cada
alumne.
- Sobretot a l’educació infantil, els
treballs que es proposin en aquest
escenari han de ser els més propers a
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l’entorn familiar i a les rutines pròpies
de l’edat de l’alumne, possibilitant la
participació, interacció i la col·laboració
de les famílies.
En qualsevol dels tres escenaris el
professorat ha de planificar i dur a
terme
activitats
de
caràcter
interdisciplinari,
adreçades
a
l’assoliment d’objectius i competències
d’àrees diferents. Aquestes activitats
han de ser tingudes en compte en el
moment de l‘avaluació en cada una de
les àrees a què afecten.
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
A: Nova Normalitat

B: Amb mesures restrictives

C: Confinament

Es treballaran aquest tres eixos fonamentals en qualsevol dels tres escenaris, de manera transversal i no vinculats a un àmbit
concret:
1. Relacions socials: es considera necessari l’elaboració d’un eix transversal que ha de tractar alguns dels següents continguts,
adaptant-los al nivell de l’alumnat:
- Cohesió de grup
- Interdependència positiva
- Creació de vincle
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- Sentiment de seguretat
- Resiliència
- Disseny de grup base
- Responsabilitat individual
- Distribució de responsabilitats
- Què hem après?
2. Salut: treballar la salut com un eix transversal, present en totes les àrees del currículum. Amb aquesta finalitat, el professorat
determinarà de quina manera en cada una de les àrees s’han de treballar, de forma globalitzada i/o interdisciplinar, aspectes com
ara:
- 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, ha de tenir especial cura en la gestió
de l’estat emocional dels alumnes. En aquest sentit, és necessari fomentar la comunicació mestre-alumne, alumne-alumne,
mestre-famílies. Cal fomentar que 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.
En col·laboració amb les famílies i les seves associacions, amb el centre de salut o serveis mèdics de referència, s’han de planificar
sessions informatives i formatives per a les famílies i per al professorat.
3. Competència aprendre a aprendre: Aquest eix agrupa les competències més relacionades amb l’autoconeixement que un té
d’un mateix, especialment les que serveixen per bastir l’autoconcepte i les capacitats vinculades a l’aprenentatge.
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Aquesta competència considera la persona com a individu capaç de conèixer-se a si mateix i de conèixer allò que li és necessari
saber. La consciència de les característiques personals, intel·lectuals o d’interessos és imprescindible per dirigir i regular el procés
d’aprenentatge i per optar entre les alternatives que s’ofereixen.
Aquesta competència si bé es conceb orientada vers un mateix, s’assoleix en gran part gràcies a la interacció amb altres persones i
es consolida en els diversos espais i temps socials, siguin escolars, familiars o de lleure.
Inclou els següents aspectes, sempre adaptat a l’edat i les possibilitats de cada alumne/a:
-

Presa de consciència de les característiques personals respecte de l’aprenentatge i de les fortaleses i debilitats pròpies
(autoconeixement acadèmic)

-

Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre.

-

Organitzar el propi procés d’aprenentatge i aplicar-hi les tècniques adients

-

Emprar tècniques de consolidació i recuperació dels aprenentatges (recerca i tractament de la informació)

-

Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup (intel·ligència interpersonal)

-

Motivació per aprendre i per continuar aprenent.

4. Competència digital: Desenvolupar la competència digital esdevé clau en qualsevol dels tres escenaris, principalment als
escenaris A i B, per afrontar un possible escenari C.5
Planificació i organització de tutories

5

A: Nova Normalitat

B: Amb mesures restrictives

C: Confinament

- Assignar les tutories seguint els criteris
habituals del cicle, però fent una previsió de
la distribució de grups i tutories en escenari
B, per començar a treballar com un equip

- Si l’alumnat no pot compartir espai físic,
cada grup ha de tenir un mestre/a de
referència
que
treballi
de forma
coordinada amb el tutor/a titular del grup.

- Fer seguiment emocional i de les
necessitats de l’alumnat i les famílies.
- Reforçar la tasca dels coordinadors/es
TIC per facilitar la tasca tutorial a partir

Veure punt 6: Pla de digitalització
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educatiu especialment coordinat. Així, en el
moment en què s’hagués de passar a
escenari B, els mestres que s’hauran de
“reconvertir” en nous tutors/es, ja seran
persones de referència per a aquest
alumnat.
- El tutor haurà d’engegar les vies de
comunicació telemàtiques des d’un bon
principi, en previsió de futurs escenaris de
confinament.
- Identificar aquelles famílies amb més
estratègies per fer de pont amb altres
famílies que per diferents motius (llengua,
cultura, situació vulnerable) poden ser
susceptibles de perdre el contacte amb
l’escola i amb el grup. Consensuar, des del
principi, i aprofitant l’escenari presencial, de
quina manera es facilitarà l’acolliment de les
famílies que presenten més dificultats i com
es procurarà que mantenguin el contacte en
una fase de confinament.

Curs 2020-21

Aquest mestre/a de referència hauria de
ser també el referent per a les famílies.
- Caldrà que el tutor/a del grup lideri les
reunions de coordinació amb l’equip
docent, per tal d’assegurar un seguiment
efectiu de tot l’alumnat (encara que s’hagi
redistribuït cap a altres agrupacions)

dels recursos tecnològics disponibles.
- Assegurar que tot l’alumnat i famílies
tinguin
els
mitjans
tecnològics
necessaris que permeti als tutors/es
estar en contacte amb ells/es.
- La funció de “Proporcionar a l’inici de
curs informació…” que es faci per correu
electrònic o de forma telemàtica.
- L’equip directiu ha de proposar un
calendari de reunions periòdic dels
equips docents que garanteixi el
seguiment del procés d’aprenentatge, la
detecció de necessitats, l’atenció a la
diversitat, la cerca de respostes
educatives, l’avaluació…
- Garantir tutories individualitzades de
forma periòdica amb tot l’alumnat del
grup.
- Garantir l‘atenció a les famílies de
forma telemàtica.
- El tutor/a haurà de col.laborar amb el
servei d’orientació en la coordinació
amb els serveis externs que consideri
necessari per garantir el benestar dels
infants (serveis socials, p. ex.).

En el cas d’ensenyament semipresencial o en línia:
No es contempla l’ensenyament semipresencial
a) Planificació de la coordinació curricular a) Planificació
curricular
Ensenyament presencial. Les activitats a
distància seran complementàries de les

de

la

coordinació

a) Planificació
curricular

de

la

coordinació
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presencials i no superaran el
establert per l’equip docent,
coordinació.

volum Ensenyament presencial. Les activitats a
prèvia distància seran complementàries de les
presencials i no superaran el volum
establert per l’equip docent, prèvia
L’equip docent acordarà quina plataforma coordinació.
digital es farà servir. En el cas d’educació
infantil i primer cicle d’educació primària L’equip docent acordarà quina plataforma
s’establiran
les
estratègies digital es farà servir. En el cas d’educació
d’acompanyament familiar (canals de infantil i primer cicle d’educació primària
comunicació,
periodicitat,
propostes s’establiran
les
estratègies
d’activitats, etc.)
d’acompanyament familiar (canals de
comunicació,
periodicitat,
propostes
d’activitats, etc.)
b) Organització de les tutories i
seguiment de l’alumnat. Consideracions b) Organització de les tutories i
en relació amb el temps de treball seguiment
de
l’alumnat.
(professorat i alumnat).
Consideracions en relació amb el temps
de treball (professorat i alumnat).
Aquesta
organització
seguirà
els
procediments habituals però respectant les Aquesta
organització
seguirà
els
mesures sanitàries.
procediments habituals però respectant
les mesures sanitàries.

Curs 2020-21

Ensenyament a distància. L’horari de
docència i d’atenció a l’alumnat es
desenvoluparà
prioritàriament dins
l’horari habitual de classes de l’alumnat.
L’equip
docent
acordarà
quina
plataforma digital es farà servir. En el
cas d’educació infantil i primer cicle
d’educació primària s’establiran les
estratègies d’acompanyament familiar
(canals de comunicació, periodicitat,
propostes d’activitats, etc.)
b) Organització de les tutories i
seguiment
de
l’alumnat.
Consideracions en relació amb el
temps de treball (professorat i
alumnat).
Des de les tutories o cotutories es
coordinarà:
- Els períodes i/o freqüències
contactes amb l’alumnat i famílies.

de

- El funcionament de les classes a
distància i el volum de treball que es
donarà a l’alumnat.
- Els sistemes i la periodicitat del retorn i
correcció de les tasques per part del
professorat.
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- El caire competencial de les activitats.
- Els procediments d’avaluació
qualificació de les tasques.
c) Pautes per a les reunions de treball.

c) Pautes per a les reunions de treball.

i

c) Pautes per a les reunions de treball.

Aquesta
organització
seguirà
els Aquesta
organització
seguirà
els Totes les reunions seran a distància, i es
procediments habituals però respectant les procediments habituals però respectant realitzaran
mitjançant
les
eines
mesures sanitàries en escenari A.
les mesures sanitàries en escenari B.
telemàtiques que hagi acordat l’equip
docent.

4. Pla d’acollida
Alumnat
- Informar i treballar sobre les mesures de seguretat i higiene i de prevenció de contagis.
- Establir, en el pla d’acollida, activitats de cohesió de grup i espais de tutorització en gran i petit grup; crear entorns segurs, de
confiança i comunicació, entre l’alumnat que permetin moments per a l’expressió d’emocions, les necessitats, les preocupacions o
els interessos, i la promoció de les relacions socials.
- Comptar amb un docent de referència per a l’alumne/a i per a les famílies, que actuï com a enllaç amb altres professionals que
també hi puguin intervenir.
- Vetllar per la seguretat i el benestar físic i emocional de l’alumnat és funció de tot el professorat. Cal fer especial incidència en
l’alumnat més vulnerable.
- Assegurar un moment diari de conversa individual, en petit o gran grup, principalment al segon cicle de l’educació infantil.
A: Nova Normalitat

B: Amb mesures restrictives

C: Confinament

- Possibilitat d’intervenció del tutor/a - Possibilitat d’intervenció del tutor/a - Preveure una alternativa al període
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anterior per poder fer el tancament de
curs ajustat a les necessitats emocionals
de l’alumnat.
- Realitzar sessions de tutories grupals
setmanals.
- Realitzar tutories individuals al llarg del
curs.
- Planificar a 5è i 6è d’educació infantil
activitats d’adaptació de l’etapa per tal de
restablir el lligam afectiu i l’adaptació a la
vida de grup, així com recuperar la
confiança amb el tutor/tutora i superar la
separació afectiva amb les figures de
referència.
- Realitzar demandes al servei d’orientació
educativa quan es detecti alumnat amb
una situació socio-familiar especialment
vulnerable.
- Fer un seguiment mensual per part dels
PTSC de l’assistència de l’alumnat,
especialment de l’alumnat considerat en
situació de vulnerabilitat. Iniciar els
protocols d’absentisme quan es detecti
una situació de risc.

Curs 2020-21

anterior per poder fer el tancament de
curs ajustat a les necessitats emocionals
de l’alumnat.
- Consensuar prèviament uns criteris de
redistribució de grups i assignació de
tutor/a mantenint les famílies informades.
En cas de necessitat de fer subgrups per
complir amb les mesures de seguretat,
cada subgrup ha de tenir assignat un
mestre/a de referència i s’ha de preveure
el seu equip educatiu. Aquest mestre/a de
referència es coordinarà amb el tutor/a i
s’encarregarà de l’acollida de l’alumnat,
atendre les demandes i/o mancances
detectades, facilitar la integració en
aquesta nova realitat, etc.
- Realitzar sessions de tutories grupals i
individuals així com a l’escenari A.
- Prioritzar l’atenció a l’alumnat sobre el
treball d’objectius d’àrea/competència,
fent un treball el més globalitzat
i
interdisciplinar possible.
- Realitzar demandes al servei d’orientació
educativa quan es detecti alumnat amb
una situació socio-familiar especialment
vulnerable.
- Fer un seguiment mensual per part dels
PTSC de l’assistència de l’alumnat,

d'adaptació dels infants de 4t d’educació
infantil que habitualment es fa de manera
presencial. Caldrà trobar estratègies per
l’establiment del vincle,
conèixer el
professorat, l'alumnat i les famílies
emprant eines telemàtiques, per tal que es
familiaritzin amb l’escola i adquireixin
confiança amb el seu tutor/a i la resta de
l’equip educatiu amb qui tendrà contacte.
Serà molt necessari facilitar documents
visuals o utilitzar alguna plataforma digital
per establir videotrucades freqüents per
tal de fer les presentacions entre els
infants, l’equip docent i les famílies.
- Realitzar videotrucades freqüents per
afavorir el vincle i la cohesió del grup. El
tutor/a contactarà, com a mínim, una
vegada a la quinzena amb cada alumne/a
de del seu grup individualment per fer
seguiment de la seva situació i detectar
possibles necessitats. - - Es recomana que
al 2n cicle de l’educació infantil i al primer
cicle d’educació primària els grups de
videotrucades siguin d’uns 5 o 6 alumnes.
Preparar
materials
i
activitats
competencials en base a les necessitats
que presenta cada infant i cada grup.
Preveure que les tasques competencials
que s’han iniciat en l’escenari de
“normalitat” puguin tenir continuïtat.
- Fer un seguiment quinzenal de l’alumnat
per part dels equips docents. Es pot
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especialment del considerat en situació de
vulnerabilitat.
Iniciar
els
protocols
d’absentisme quan es detecti una situació
de risc.
- Pel que respecta a les activitats
d’adaptació a l’etapa d’infantil, es farien
en les mateixes condicions que en
l’escenari A.

emprar
l’instrument
per
mesurar
l’impacte social i educatiu de la COVID-19
que es troba al web del Servei d’Atenció a
la Diversitat.
- Realitzar demandes d’intervenció al
servei d’orientació quan es detecti
alumnat amb una situació socio-familiar
especialment vulnerable.

Famílies
És fonamental que les famílies estiguin ben informades sobre totes les mesures d’aquest pla. A nivell general caldrà:
- Recollir la valoració de les famílies, de manera organitzada i objectiva, sobre la resposta educativa durant el confinament del curs
2019/20, per tal de millorar i preveure un nou escenari d’activitat educativa no presencial.
- Establir espais destinats a la reflexió compartida entre les famílies, amb la participació de les seves associacions.
- Realitzar accions de contacte i acollida amb les famílies per part de tutors i tutores, amb l’objectiu d’establir un vincle de confiança
amb l’escola i analitzar la situació actual de cada una d’elles.
- Intensificar aquestes mesures amb les famílies que més ho necessitin o ho hagin sol·licitat.
A: Nova Normalitat

B: Amb mesures restrictives

C: Confinament
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- Informar les famílies, a les reunions de principi de curs:
. De les mesures higièniques i de prevenció amb els alumnes, mestres i resta de
personal que accedeix al centre, dels diferents protocols, així com dels objectius
d’aquestes mesures.
. Dels possibles escenaris que es poden donar durant el curs i de les mesures que
s’adoptaran en cada cas.
. Dels recursos i serveis disponibles en el centre i d’aquells que les administracions
posen al seu abast, perquè els coneguin i puguin sol·licitar-los si els necessiten.

- Dur a terme totes les accions anteriors
que es puguin fer de forma telemàtica,
segons la disponibilitat d'accés de cada
família.

Així es realitzaran:
. Visites guiades i/o presentacions (màxim 13 persones) a les famílies on es mostraran
els espais i les mesures adoptades als mateixos.
. Seguiment de l’alumnat que al curs 2019-20 s’hagi detectat com a vulnerable per la
COVID-19 i realitzar tutories periòdiques amb les famílies per facilitar-los la màxima
ajuda possible.
- Crear un banc de recursos amb activitats lúdiques i treball d’aspectes emocionals a
l’abast de les famílies. disponibles en el centre i d’aquells que les administracions
posen al seu abast, perquè els coneguin i puguin sol·licitar-los si els necessiten.

Professorat
- Preveure temps destinat al contacte i la reflexió compartida entre docents, que ha de permetre generar seguretat i cohesió
d’equip, i fomentar processos de pràctica reflexiva, retroalimentació i feedback educatiu de la pràctica educativa.
- Establir espais de treball socioemocional i de guiatge, amb la col·laboració de Convivèxit dins o fora del centre.
A: Nova Normalitat

B: Amb mesures restrictives

- Realitzar activitats que permetin crear i reforçar el vincle entre els diferents membres
del claustre i enfortir la cohesió del grup per possibilitar processos de reflexió.
- Disposar d’espais en xarxa on l’equip educatiu pugui compartir recursos de tota
mena, de manera que les diferents aportacions individuals construeixin un espai

C: Confinament
- Realitzar reunions telemàtiques que
afavoreixin el contacte i la coordinació
entre els docents.
- Crear espais de treball socioemocional
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compartit de coneixement.

virtuals.
- Assignar a cada mestre nou en el centre
un mestre de referència que li faciliti la
integració i l’ajudi a adaptar-se el més
aviat possible.
- Fer ús de l’espai virtual per compartir
recursos, tasques, informació…

5. Coordinació per a la salut
Planificació del disseny d’activitats d'educació per a la salut que incloguin 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.
A: Nova Normalitat

B: Amb mesures restrictives

C: Confinament

El professorat determinarà de quina manera en cada una de les àrees s’han de treballar, de forma globalitzada i/o interdisciplinar,
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, ha de tenir especial cura en la gestió
de l’estat emocional dels alumnes.
Cal fomentar la comunicació mestre-alumne, alumne-alumne, mestre-famílies.
Cal fomentar que 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.
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Coordinació amb serveis externs (sanitat, policia tutor…)
Des de la comissió de salut es realitzaran les següents actuacions:
- Col·laboració amb les famílies i les seves associacions, amb el centre de salut o serveis mèdics de referència, s’han de planificar
sessions informatives i formatives per a les famílies i per al professorat.
- Col·laboració i coordinació amb l’Ajuntament, policia local (policia tutor), entitats locals, centres educatius del municipi.
- Col·laboració i coordinació amb la Conselleria de Salut i Consum, i amb la Direcció General de Salut Pública i Participació.
- Col·laboració i coordinació amb el Servei d’Atenció a la Diversitat (SAD)

6. Pla de contingència digital.
El Ceip Blanquerna té una trajectòria consolidada envers la competència digital. En el curs 2015-16 es va implantar l’entorn Gsuite i es
començà la seva implementació a nivell de professorat i alumnes. Aquesta trajectòria ha permès al nostre centre donar resposta a les
necessitats sorgides arrel del confinament viscut a finals del curs 2019-20. Per al curs vinent pensam que hem de continuar amb
aquesta trajectòria i perfilar i millorar alguns aspectes, com per exemple la implementació amb les famílies.
Centre

CEIP BLANQUERNA

Codi de centre

07002439

1. Organització del centre
1.1. Entorn digital
Entorn Elegit

Curs/Etapa

GSUITE GOOGLE

INFANTIL I PRIMÀRIA

Responsable de la consola

Mª JOSÉ PARRA GARCIA
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Si encara no està activat
Responsable contactar
amb IBSTEAM i activar

-

1.2. Usuaris
1.2.a. Usuaris professors
Responsable creació usuaris

Mª JOSÉ PARRA GARCIA

Format elegit (exemple nomllinatge@centre.xxx)

nom.llinatge@ceipblanquerna.cat

Moment entrega credencials

Primers dies d’incorporació al centre

1.2.b. Usuaris alumnes
Responsable creació usuaris

Mª JOSÉ PARRA GARCIA

Subdomini específic alumnes

[ ] Sí

Format elegit (exemple nomllinatge@centre.xxx)

nom.llinatge@ceipblanquerna.cat

Recollida autorització menors 14 anys

SI

Moment entrega credencials (usuari i contrasenya)

Actualment es realitza a l’inici de 4t de primària. Pel setembre
valorarem si es fa extensible a altres nivells.

Responsable entrega credencials

Tutor/tutora

[ X ] No

1.3. Aules digitals
Curs/Etapa

Aula digital (Teams, Classroom, Moodle…)
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Infantil

No (revisar al setembre)

1r cicle de primària

Classdojo (revisar al setembre)

2n cicle de primària

Google Classroom

1.4. Activació GestIB famílies
Responsable de l’activació

Secretari del centre

Moment

Matriculació

Seguiment de l’activació (% famílies amb GestIB activat)

Equip directiu

2. Formació
2.1. Claustre
Nombre de persones amb necessitats de formació bàsica de l’entorn (GSuite, Tenant, Moodle…)

0

Nombre de persones que han fet formació bàsica (a juny 2021)

Tots els definitius al
centre

Preparar un llistat amb el professorat interessat en aquesta formació.
2.2. Equip directiu/coordinador TIC
Necessitat de formació en administració de consola

[ ] Sí

[ x ] No

Nombre de les persones que faran la formació
2.3. Alumnat
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2.3.a. Planificació activitats inicials formatives per l’adquisició de la competència digital bàsica
Concepte

Responsable

Moment en què es farà

Eines google bàsic i d’altres

Pendent de definir

Primer trimestre

Ús de chromebook

Pendent de definir

Primer trimestre

2.3.b. Planificació activitats formatives de consolidació
Concepte

Responsable

Moment en què es farà

Taller de ciutadania digital a 5è i 6è

Comissió TIC

Pendent de definir

2.4. Famílies
Activitats adreçades a l’acompanyament de les famílies en l’adquisició de competència digital
Concepte

Responsable

Moment en què es farà

Eines Google i d’altres

Comissió TIC i AFA

Primer trimestre

Taller de ciutadania digital

Comissió TIC i AFA

Pendent de definir

3. Dispositius i connectivitat
3.1. Dispositiu per l’alumnat
Si hi ha distintes situacions en funció del curs/etapa, emplenar una taula per cada cas.
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Curs/Etapa

1r i 2n de primària

Dispositiu per l’alumnat

[ ] Dispositius del centre un per alumne
[ x ] Dispositius del centre carretons compartits
[ ] Les famílies compren/aporten el dispositiu

Tipus de dispositiu

Netbooks Asus Escuela 2.0

Curs/Etapa

3r i 4t de primària

Dispositiu per l’alumnat

[ ] Dispositius del centre un per alumne
[ x ] Dispositius del centre carretons compartits
[ ] Les famílies compren/aporten el dispositiu

Tipus de dispositiu

Chromebook

Curs/Etapa

5è i 6è de primària

Dispositiu per l’alumnat

[ ] Dispositius del centre un per alumne
[ ] Dispositius del centre carretons compartits
[ x ] Les famílies compren/aporten el dispositiu

Tipus de dispositiu

Chromebook

3.2. Alumnat amb dificultats per accedir a dispositius
Responsable detecció alumnat amb problemes econòmics

Equip docent, equip directiu, PTSC

Nombre d’alumnes sense dispositiu

5 a Ed. Primària (dades del curs 2019-20)

Nombre d’alumnes sense connexió

10 a Ed. Primària ( dades del curs 2019-20)
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Responsable gestió préstec dispositius

Coordinadora TIC i Equip directiu

Preparar un llistat nominal d’aquests alumnes.
3.2. Inventari
Responsable inventari recursos digitals

COORDINADORA TIC

7. Departament d’Inspecció Educativa, Claustre i Consell Escolar (Pendent d’aprovació)
El present Pla de contingència s’ha lliurat al Departament d'Inspecció Educativa, i compta amb l’aprovació del Claustre de professors i
del Consell Escolar del Ceip Blanquerna. Veure Annex 3 (Certificat d’aprovació de claustre i consell escolar).
8. Legislació.

Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada
per la COVID- 19 (BOE núm. 163, de 10 de juny).
Decret 5/2020, de 18 de juny, de la presidenta de les Illes Balears pel qual es declara superada, en el territori de les Illes Balears, la fase 3
del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat (BOIB núm. 111, de 19 de juny).
Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació
per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova
Normalitat (BOIB núm. 112, de 20 de juny).
Decret 58/2019, de 26 de juliol, de modificació del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de
primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 103, de 27 de juliol).

49

Pla de contingència Ceip Blanquerna

Curs 2020-21

Llei 3/2003,de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d’abril).
Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual
s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’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 per al
curs 2020-2021
9. Annexos.
- Annex 1: Concrecions curriculars.
- Annex 2: Certificats aprovació Claustre/Consell Escolar/ Inspecció Educativa.
- Annex 2: Llistat de control del Pla de Contingència.
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