


Comencem aquest curs 2020-2021 d’una forma especial i diferent.
Al juliol ens van demanar als equips directius que organitzéssim la
tornada a l’escola / institut, preveient tres escenaris possibles:

: Tothom a l’escola / institut amb algunes mesures de
seguretat afegides, derivades de la situació de pandèmia.

: Tornada parcial a l’escola / institut, combinant classes
telemàtiques i presencials.

: Tothom segueix a casa, amb classes telemàtiques,
pràcticament igual que com vàrem acabar el passat curs 2019-
2020.



Finalment...

ÉS L’ESCENARI B 

EL QUE ENS TOCA POSAR EN MARXA, 

PERÒ AFEGINT CERTES MESURES SANITÀRIES,

PER MINIMITZAR EL RISC DE CONTAGIS.









MASCARETA

És obligatori per tothom 
l’ús de la mascareta dins 
tot el recinte escolar.

Tot l’alumnat haurà de 
portar la seva mascareta de 
casa i una de recanvi.

Preferentment s’haurien de 
portar mascaretes 
quirúrgiques o higièniques 
homologades.



Durant la pràctica 
d’activitat física.

En situació de consum 
d’aliments i/o begudes.

Persones amb dificultats 
respiratòries o per altres 
motius de salut justificats.



ABANS DE SORTIR DE CASA, 

TOT L’ALUMNAT I PERSONAL DOCENT/NO DOCENT 
S’HAURÀ DE PRENDRE LA TEMPERATURA 

I, EN CAS DE SUPERAR ELS 37’5º, 

HAURÀ DE ROMANDRE A CASA



COMPROMÍS DE LES FAMÍLIES
(RESPONSABILITAT)

• Consentiment informat per fer PCR (o una altra prova
diagnòstica d’infecció per SARS-CoV-2

• Declaració responsable per la qual es comprometen a seguir
les normes establertes en els protocols davant la COVID-1 9 i
mantenir el centre informat de qualsevol novetat al respecte.

Cada tutor recollirà aquests documents i es guardaran a
l’expedient de cada alumne/a



ENTRADES I SORTIDES

Hi haurà tres accessos al centre: 
• Porta Infantil (Entrada 1)
• Porta central (Entrada 2) 
• Porta Olivera (Entrada 3)

Hi haurà tres horaris d’entrada al centre per
Educació Infantil i Educació Primària, i altres tres
per ESO i Batxillerat.

Les sortides es faran per la mateixa porta que han
entrat i tindran també tres horaris diferents.



EDUCACIÓ INFANTIL
C

U

R

S

Entrada

matí

(Entrada 1)

Sortida matí

(Entrada 1)

Entrada tarda

(Entrada 1)

Sortida tarda

(Entrada 1)

Sortida divendres, juny i

setembre (Entrada 1)

4t 

EI

08:50h 12:50h 14:50h 16:50h 13:50h

5è 

EI

09:00h 13:00h 15:00h 17:00h 14:00h

6è 

EI

09:10h 13:10h 15:10h 17:10h 14:10h



EDUCACIÓ PRIMÀRIA
C

U

R

S

Entrada

matí

(Entrada 3)

Sortida matí

(Entrada 3)

Entrada tarda

(Entrada 3)

Sortida tarda

(Entrada 3)

Sortida divendres,

juny i setembre

(Entrada 3)

1r EP 09:00h 13:00h 15:00h 17:00h 14:00h

2n EP 09:00h 13:00h 15:00h 17:00h 14:00h

3r EP 09:10h 13:10h 15:10h 17:10h 14:10h

4t EP 09:10h 13:10h 15:10h 17:10h 14:10h

5è EP 08:50h 12:50h 14:50h 16:50h 13:50h

6è EP 08:50h 12:50h 14:50h 16:50h 13:50h



EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
CURS Entrada Sortida

1r ESO 08:15h ⟹ Entrada 2 14:15h ⟹ Entrada 2

2n ESO 08:15h ⟹ Entrada 2 14:15h ⟹ Entrada 2

3r ESO 08:15h ⟹ Entrada 3 14:15h ⟹ Entrada 3

4t ESO 08:15h ⟹ Entrada 3 14:15h ⟹ Entrada 3



BATXILLERAT

CURS Entrada Sortida Sortida

dimarts i

dijous

1r Batx 08:05h ⟹

Entrada 2

14:20h ⟹

Entrada 2

15:10h ⟹

Entrada 2

2n Batx 08:05h ⟹

Entrada 2

14:20h ⟹

Entrada 2

15:10h ⟹

Entrada 2



MOLT IMPORTANT!



Curs Data Porta Horari Horari

d’inici d’entrada d’entrada Sortida

EI 3 ANYS 14/09/2020 Entrada 1 8:50 13:50

EI 4 ANYS 11/09/2020 Entrada 1 9:00 14:00

EI 5 ANYS 10/09/2020 Entrada 1 9:10 14:10



EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Curs Data Porta Horari Horari

d’inici d’entrada d’entrada sortida

1r Primària 10/09/2020 Entrada 3 9:00 14:00

2n Primària 11/09/2020 Entrada 3 9:00 14:00

3r Primària 14/09/2020 Entrada 3 9:10 14:10

4t Primària 15/09/2020 Entrada 3 9:10 14:10

5è Primària 16/09/2020 Entrada 3 8:50 13:50

6è Primària 16/09/2020 Entrada 3 8:50 13:50



ESO I BATXILLERAT
Curs Data Porta Horari Horari

d’inici d’entrada d’entrada sortida

1r ESO 14/09/2020 Entrada 2 8:15 14:15

2n ESO 15/09/2020 Entrada 2 8:15 14:15

3r ESO 15/09/2020 Entrada 3 8:15 14:15

4t ESO 16/09/2020 Entrada 3 8:15 14:15

1r Batxillerat 11/09/2020 Entrada 2 8:05 14:20

2n Batxillerat 10/09/2020 Entrada 2 8:05 14:20



Es mantindran els grups de convivència estable, que tindran unes zones delimitades.

L'alumnat d'Educació Infantil i d'Educació Primària esmorzarà a l'aula i, abans d'anar al 
pati amb el professor que estigui impartint classe en aquell moment, els posaran de 
nou la mascareta.

L’alumnat d’ESO i Batxillerat esmorzarà a l’aula i sortirà al pati amb mascareta.

El professorat encarregat de la guàrdia de pati portarà mascareta en tot moment: a la 
baixada, durant el pati i a la pujada. Es prioritzarà que el professor que ha estat amb el 
grup abans del pati sigui el que vigili als mateixos alumnes durant el temps d’esplai.



• En els trajectes de baixada i pujada i durant el pati es
mantindrà, sempre que sigui possible, una distància
interpersonal d’ un metre i mig.

• El professorat encarregat de la guàrdia de pati, així com el que
tingui classe després de l'hora de pati, serà el responsable de
garantir que es respecti la distància de seguretat a la tornada
a l'aula.

• Per garantir l'atenció adequada a l'alumnat i el
manteniment de totes les mesures de prevenció i higiene,
es reforçarà la vigilància a l'hora del pati.



• En el pati no es duran a terme jocs de contacte i de pilota o aquells
que impliquin intercanvis d'objectes, així com aquells que suposin un
exercici físic exccessiu.

• En el cas que les autoritats sanitàries ho indiquin, es procedirà
a precintar els bancs, mobiliari, jocs, etc., per tal d'indicar que no
es poden utilitzar.

• En el cas de no poder accedir al pati exterior a causa de les
condicions climatològiques, l'alumnat romandrà a l'aula sota la
supervisió del tutor i el suport dels especialistes a EI i EP, i amb el
professorat que tengui classe abans de l'hora del pati a ESO i
Batxillerat. S'haurà de mantenir l'aula ventilada en la mesura del
possible.



PATIS

• L’alumnat de Batxillerat no podrà sortir del centre al primer
pati.

• Tot l’alumnat haurà de dur el seu esmorzar, ja que el quiosc
romendrà tancat.

• L'hora i la durada del temps del pati i de l'esplai, així com la
distribució en els diferents espais de què disposa l'escola, s'ha
organitzat de manera esglaonada per evitar l'encreuament
entre l'alumnat d'etapes, nivells, cursos i aules diferents.



S’ha dividit l’espai de pati en 2 zones i cadascuna d’elles en 3 
parts:

ZONA PATI INFANTIL:
• Pati 1 ⟶ Parc Infantil
• Pati 2 ⟶ Pati Joc Simbòlic
• Pati 3 ⟶ Pista Infantil

ZONA PATI GENERAL:
• Pati 4 ⟶ Pistes
• Pati 5 ⟶ Pati Columnes
• Pati 6 ⟶ Parc Secret



CURS Horari Zona

4t EI A 10:00-10:30 Pati 1 Parc infantil

4t EI B 10:00-10:30 Pati 2 Joc simbòlic

4t EI C 10:00-10:30 Pati 3 Pista infantil

5è EI A 10:30-11:00 Pati 1 Parc infantil

5è EI B 10:30-11:00 Pati 2 Joc simbòlic

5è EI C 10:30-11:00 Pati 3 Pista infantil

6è EI A 11:00-11:30 Pati 1 Parc infantil

6è EI B 11:00-11:30 Pati 2 Joc simbòlic

6è EI C 11:00-11:30 Pati 3 Pista infantil



CURS Horari Zona

1r EP 10:00-10:30 Pati 6 Parc Secret

2n EP 10:30-11:00 Pati 6 Parc Secret

3r EP 10:00-10:30 Pati 4 Pistes

4t EP 10:00-10:30 Pati 5 Columnes

5è EP 10:30-11:00 Pati 4 Pistes

6è EP 10:30-11:00 Pati 5 Columnes



CURS Horari Zona

1r ESO 11:00h – 11:35h Pati 4 Pistes

2n ESO 11:00h – 11:35h Pati 4 Pistes

3r ESO 11:00h – 11:35h Pati 6 Parc secret

4t ESO 11:00h – 11:35h Pati 6 Parc secret



Dimarts i dijous

CURS Horari 1r pati Horari 2n pati Zona

1r- A CCSS 11:00h – 11:30h 13:15h – 13:30h Pati 5 Columnes

1r- B CT 11:00h – 11:30h 13:15h – 13:30h Pati 5 Columnes

2n- A CCSS 11:00h – 11:30h 13:15h – 13:30h Pati 5 Columnes

2n- B CT 11:00h – 11:30h 13:15h – 13:30h Pati 5 Columnes



En aquest escenari, les ràtios d’alumnes per grup
s’establiran de forma que es pugui mantenir una distància
de seguretat d'un metre i mig en tot moment i es procurarà
que amb caràcter general es trobin a l’entorn dels vint
alumnes per grup, en funció de l’espai disponible.

Per aquest motiu, ha estat necessària la formació de tres
grups per curs(infantil ,primària i 1r ESO)per tal de garantir
la presencialitat obligatòria en aquests cursos. Els criteris
per a l’elaboració dels grups queda en mans de l’Equip
directiu i l’equip docent.



A Infantil, Primària i 1r ESO cada grup romandrà
en la seva aula, excepte quan vagin al pati o al
bany i se procurarà que els alumnes ocupin
sempre el mateix lloc.

A la resta de cursos, s’han minimitzat els canvis
de classe, per tal d’evitar que els alumnes es
creuin pels passadissos i, d’aquesta manera,
poder estar més protegits.



ESPAIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Els tutors prioritzaran, sempre que sigui possible, les
reunions telemàtiques.

Els espais d’atenció al públic (secretaries, serveis
d’administració ...) comptaran amb una mampara per
possibilitar l’atenció amb més seguretat, encara que s’ha
de prioritzar fer totes les gestions de manera telemàtica.

Adreça electrònica de secretaria: secretaria@sareal.es



VENTILACIÓ

• És una de les principals mesures de prevenció de
contagis en espais interiors.

• Es faran les classes amb les finestres obertes
sempre que la climatologia ho permeteixi.

• Quan ja no sigui possible, totes les classes seran
adequadament ventilades vàries vegades al dia.

•Les zones exteriors són espais de baix risc de
transmisió del coronavirus; per aquest motiu,
s’intentarà utilitzar espais exteriors per a la
realització d’aquelles activitats que puguin
realitzar-se a l’aire lliure.



• NETEJA I DESINFECCIÓ

• S’establiran una sèrie de pautes de neteja i desinfecció a tots el 
espais del centre, segons la normativa establerta.

• S’eliminaran tots els objectes innecessaris de les aules, així com 
aquells que puguin sofrir una major manipulació (llibres de lectura, 
joguines …).

• S’empraran només aquells objectes o joguines que es puguin netejar 
i desinfectar de forma senzilla.

• Així mateix, no es permetrà que portin objectes de casa excepte els 
estrictament escolars i  no es podran compartir.



ACTUACIÓ DAVANT L’APARICIÓ DE SÍMPTOMES 
EN UN ALUMNE AL CENTRE EDUCATIU (I)

• El personal docent seguirà el Protocol d'actuació
davant la detecció de símptomes compatibles amb
COVID-19 marcat per la Conselleria.

• Si es detecta dins una aula el cas d'un alumne que
presenti símptomes compatibles amb la COVID-19,
el professor que estigui a l'aula haurà d'avisar l'equip
directiu perquè enviï un substitut, no vulnerable, per
estar amb la resta del grup i avisi la familia de
l'alumne.



• L’alumne serà acopanyat per l’adult que hagi
detectat els símptomes a la “Sala d’aïllament” i
esperarà fins que un familiar o persona autoritzada
el reculli.

• En cas de percebre gravetat es trucarà al 061.

• La família de l’alumne s’haurà de posar en
contacte amb l’equip sanitari de l’alumne el més
aviat possible i en cap cas trasladar-se en transport
públic.

ACTUACIÓ DAVANT L’APARICIÓ DE SÍMPTOMES 
EN UN ALUMNE AL CENTRE EDUCATIU (II)



• La resta de companys del grup podran seguir al
centre i assistint a classe a l’espera dels resultats
d’un test PCR, extremant les mesures de
protecció.

• L’alumne a qui se li ha realitzat la PCR no podrá
acudir al centre educatiu fins a tenir el resultat
de la prova.

ACTUACIÓ DAVANT L’APARICIÓ DE SÍMPTOMES 
EN UN ALUMNE AL CENTRE EDUCATIU (i III)



RESULTATS DE LES PROVES

No caldrà disposar d'un certificat metge per a la reincorporació al 
centre educatiu.

SI el resuLtat de la PCR és negatiu o no ha estat necessari realitzar-
la, l'alumne es podrá incorporar al centre quan estigui resolt el 

seu problema de salut. De manera general, els alumnes es podran 
reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre. 



• Si el resultat de la prova és positiu
serà l’Equip sanitari de l’alumne el
que donarà les instruccions
d’actuació pertinents a les famílies
i al Centre Educatiu.

• L’equip docent del nen/a
contactarà amb la família per fer
el seguiment de les activitats
educatives i les adaptacions
curriculars que es considerin
pertinents dels alumnes que han
d’estar en aïllament o quarantena,
si el seu estat de salut ho permet.



• S’incrementarà la quota d’aquest any per despeses de neteja, personal de
reforç, etc.?

NO, la voluntat del centre es cobrir les necessitats amb els ingressos actuals.
Es manté la quota mensual, a més del pagament de l'assegurança d'accidents
anual (12 euros que es cobraran a l'octubre) i els 12 euros mensuals per a
aquells cursos que treballin amb Snappet.

• Hi haurà jornada partida o continuada durant aquest any?

A mesura que avanci el mes de setembre es començarà a analitzar, a partir de
l'escenari en el qual ens trobem i de les mesures i restriccions sanitària que
tinguem, per a valorar la conveniència de continuar amb la jornada contínua o
bé restablir la jornada partida (volta a l'escenari A). I així es procedirà
mensualment durant tot el curs per poder prendre en cada moment la millor
decisió.



• He de comprar els llibres? I l’uniforme?

Durant el curs escolar es treballarà amb els llibres independentment de l'escenari
en el qual ens trobem. Encara que és cert que es combinarà amb altres recursos.

En el cas d'assistència al centre (escenaris A i B) s'haurà d'emportar l'uniforme des
d'octubre a maig com està establert en el Reglament de Règim Intern de Centre.

• Què passa si confinen el grup del meu fill/a a casa?

En el cas que es confini a un grup del centre, el tutor assignat a aquest
continuarà amb la programació educativa de manera telemàtica perquè els
alumnes puguin seguir les classes.

En el cas que només sigui un alumne o alumna l'afectat i hagi d'estar confinat
a casa, el tutor o la tutora mirarà de facilitar-li tot el treball i els materials que
estiguin fent en classe perquè pugui seguir el ritme que els seus companys.



• Començaran els serveis d’escola matinera, menjador i extraescolars?

La intenció del centre és primer realitzar l'acolliment de tots els alumnes de
manera progressiva segons el calendari establert. Una vegada es comprovi que
el funcionament de tot és correcte (entrades, sortides, aules, etc.) es
començarà a treballar per a posar els diferents serveis en marxa (en un termini
de 10 a 15 dies) complint la normativa actual.

• Què passarà si es canvia a l’escenari A? I si passem al C?

S'aplicarà el pla de contingència del centro en els escenaris A o C. En el primer
escenari, es tornarà als grups originals i es recuperen tots els espais del centre.
En el cas de l'escenari C s'emprarà la modalitat online.



INFORMACIÓ D’INTERÈS

Telèfon centre: 971 315424/971191314

Mails equip directiu i  departament d’orientació:

director@sareal.es

dtorres@sareal.es

cserra@sareal.es

krosello@sareal.es

agomez@sareal.es



INFORMACIÓ 
D’INTERÈS
RadarCovid

http://www.caib.es/sites/radarcovid/ca/radar_
covid/?campa=yes



MOLTES GRÀCIES, FAMÍLIES


