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RESUM PLA DE CONTINGÈNCIA I NORMES CENTRE 

 

Amb l’objectiu d’aconseguir per al nostre centre el millor funcionament possible al llarg del curs, els                
hi detallam a continuació horaris i normes que regeixen en el centre i que estan contemplades al                 
P.E.C. i R.O.F. (Projecte Educatiu de Centre i Reglament d’Ordenació i Funcionament), Pla de              
Convivència, el Pla de Contingència i la normativa vigent de la Conselleria d’Educació, Universitat i               
Recerca. 

RESUM PLA DE CONTINGÈNCIA I NORMATIVA RELACIONADA 

▪ Inici de curs 
- L’escenari de l’inici de curs serà de manera presencial a l’escenari B. 
- 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 20 alumnes per grup, en funció de l’espai                
disponible. 

- La incorporació de l’alumnat serà progressiva i esglaonada i s’iniciarà amb els cursos             
inferiors. No es podrà superar els 150 alumnes per dia, en un màxim de 5 dies lectius. Per                  
aquesta raó, el dijous 10 de setembre començaran els infants d’infantil, 1r i 2n de               
primària i el divendres 11 de setembre s’incorporarà la resta de l’alumnat. 

- Durant els primers dies de classe, es duran a terme diverses activitats perquè l’alumnat              
conegui totes les mesures de protecció, prevenció i higiene que s’han d’aplicar (distàncies,             
rentada de mans, així com els horaris i circuits de direccionalitat, les entrades i sortides,               
l’horari i l’organització i funcionament dels diferents espais: aula, passadissos, pati,..., a            
més de tots els aspectes que es considerin oportuns. 
 

▪ Grups estables de convivència 
- Hem desdoblat tots els cursos que superaven la ràtio de 22 alumnes. Emprant els següent               

criteris: heterogeneitat de sexe, idoneïtat, afinitats, relacions socials i afectives,... 
- Què són els grups estables de convivència? 

· El/La tutor/a del grup s’encarregarà de la impartició de totes les àrees, exceptuant l’àrea               
de llengua anglesa, ja que la resta d’especialistes són tutors/es. Els/Les especialistes            
s’encarregaran d’assessorar i ajudar amb el desenvolupament de les sessions d’educació           
física i música. 
· Aquest tipus d’agrupament facilitarà l’estudi de contactes de manera ràpida, si es donàs              
el cas. 
· Diàriament, com a màxim entrarà a l’aula una mestra especialista o membre d’equip de               
suport per reduir el nombre de persones que entren a l’aula. 
· Material compartit dins grups estables -s’han de desinfectar al final del dia-. 
 

▪ Ús de la mascareta  
- Ha de ser homologada. 
- És obligatòria per als adults i els alumnes a partir del 1r curs d’Educació Primària.  
- L’hauran de portar de casa amb el nom posat i amb una bosseta -preferiblement de tela                

per poder guardar-la-. També hauran de portar una mascareta extra.  
- Se la podran llevar mentre mengin o beguin, quan realitzin activitat física, en moments              

puntuals a classe i amb un justificant metge. 
- L’alumnat d’Educació Infantil que sigui usuari del servei de transport escolar i/o de l’escola              

matinera haurà de fer servir la mascareta mentre en faci ús. 
 

▪ Febre i/o símptomes 
- Els infants no podran assistir al centre amb febre superior a 37’5º i/ símptomes              

compatibles amb la COVID 19 (tos, dificultat respiratòria, diarrea,...).  
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- El centre disposa d’una sala d’aïllament que s’utilitzarà en cas d’aquests símptomes o de              
sospita d’un cas positiu. 

- A l’inici del curs, les famílies hauran de signar una declaració responsable en la qual               
s’indiqui que no portaran els seus fills/es a l’escola si presenten qualsevol símptoma             
compatible amb la COVID-19, es comprometin a seguir les normes establertes als            
protocols davant la COVID-19 i a mantenir el centre informat de qualsevol novetat al              
respecte. 

- Els serveis sanitaris i el nostre centre faran controls periòdics aleatoris de temperatura             
entre l’alumnat i el personal del centre. 
 

▪ Serveis del centre 
- Es manté el servei de transport escolar. 
- Els serveis d’escola matinera, menjador només es podran dur a terme quan es             

garanteixi que no hi ha possibilitat de contacte entre alumnes dels diferents grups             
estables. S’ha passat un qüestionari a les famílies per poder preveure el nombre             
d’alumnat que necessita fer ús d’aquests serveis.  
 

▪ Altres 
- El centre senyalitzarà la direccionalitat dels espais comuns, aforament màxim,... 
- Els infants es rentaran les mans 4 a 5 vegades al dia com a mínim. 
- A cada aula, a l’entrada dels dos edificis i a l’entrada del centre hi haurà gel hidroalcohòlic. 
- Les fonts del pati s’han anulat, per tant, tot l’alumnat ha de portar la seva botella d’aigua.                 

És important que estigui marcada amb el nom de l’infant per evitar confusions. 
- Es ventilaran les aules al llarg de matí. 
- Es disposa d’infografies i cartells per tal de facilitar la comprensió de les mesures de               

prevenció i higiene. 
- Hi haurà personal de neteja municipal per poder realitzar una desinfecció contínua dels             

espais. 
- L’ajuntament farà una desinfecció total del centre mensualment, aproximadament. 

 
▪ Podeu llegir el Pla de Contingència a la web del centre. Es portaran a terme modificacions al                 

pla degut als canvis de les noves resolucions. Una vegada realitzats aquests canvis es              
comunicarà a la comunitat educativa a través dels canals habituals. 

ENTRADES I SORTIDES 

❏ ALUMNAT 
▪ Les portes del centre s’obriran a les 7:50 hores pels usuaris del servei d’escola matinera, en                

cas de poder-se realitzar, i a l’arribada de l’autobús escolar. Per la resta de l’alumnat, les                
entrades i sortides del centre es faran de forma escalonada, utilitzant els dos accesos que               
tenim. El mestre tutor/a esperarà al seu alumnat al punt de trobada, mentre que l’equip directiu                
i mestres sense tutoria recolzaran aquesta tasca. L’horari d’entrades serà el següent: 
- Per la porta principal i la lateral entraran en aquest ordre:  

➔ Grups de 6è d’E.I., 1r i 2n de primària a les 9:00 hores. 
➔ Grups de 3r i 4t a les 9:05 hores. 
➔ Grups de 5è i 6è a les 9:10 hores. 

- Per la porta d’infantil, entraran en aquest ordre:  
➔ Grup de 4t d’E.I. A a les 9:10 hores. 
➔ Grup de 4t d’E.I. B a les 9:05 hores. 
➔ Grup de 5è d’E.I. a les 9:00 hores. 

Com la porta d’infantil té una entrada molt estreta, per no crear aglomeracions, es rotularà a quin                 
costat de la porta s’han de situar les famílies de cada grup. Les famílies dels infants de 3 anys                   
podran entrar a l’escola per portar i recollir als seus fills al llarg del mes de setembre. 
Serem flexibles amb l’entrada d’alumnes que tenguin germans, en aquest cas entraran a l’horari              
de l’infant petit. Tots els docents, a partir de les 9 hores es situaran a la seva zona d’acollida                   
assignada, per poder rebre a l’alumnat. 
▪ Pel que fa a les sortides, l’horari és el següent: 

- Per la porta principal i la lateral sortiran en aquest ordre:  
➔ Grups de 6è d’E.I., 1r i 2n de primària a les 13:50 hores. 
➔ Grups de 3r i 4t a les 13:55 hores. 



➔ Grups de 5è i 6è a les 14 hores. 
- Per la porta d’infantil, sortiran en aquest ordre:  

➔ Grup de 4t d’E.I. A a les 13:55 hores. 
➔ Grup de 4t d’E.I. B a les 13:50 hores. 
➔ Grup de 5è d’E.I. a les 14 hores. 

Als grups que han de sortir per la porta d’infantil, les famílies podran accedir fins a la porta de                   
l’aula per recollir als infants, seguint les instruccions del personal del centre. 
El/La docent que romani amb el grup a la darrera sessió, els acompanyarà fins a la porta de                  
sortida i s’entregarà a la família segons l’hora establerta amb anterioritat.  
▪ Els/les alumnes no podran sortir del centre en horari escolar si no van acompanyats pel pare o                 

mare. En cas contrari hauran de tenir l’autorització pertinent signada. 
 
En cas de pluja, els infants entraran en horari escalonat, però no faran filera, entraran de forma                 
tranquila fins a l’aula, seguint la direccionalitat de les fletxes i guardant distància de seguretat, els                
mestres sense tutoria regularan el trànsit. La sortida es farà dins l’horari establert. Les famílies fins                
a 4t de primària podran recollir als infants a cada aula. Els alumnes de 5è i 6è seran acompanyats                   
fins a la barrera -les famílies no podran entrar-.  

 
❏ FAMÍLIES 

- Les famílies entraran al centre únicament en cas de necessitat, amb cita prèvia o per               
indicacions d’un mestre/a -complint sempre les mesures de prevenció i higiene. 

- La comunicació habitual amb les famílies serà: 
· Per part del centre, a través del GESTIB, web, facebook, correu electrònic i grups de                
pares/mares (és necessari que les famílies tenguin accés al Gestib i mantenir les dades              
actualitzades (telèfons i correus electrònics). En cas de dificultats, s’haurà de contactar amb             
secretaria. 
· Per part dels docents, a través de l’agenda, del correu electrònic i del bloc de l’aula. 

ALTRES HORARIS 

▪ Centre: De 9:00 a 14:00 hores 
▪ Secretaria i direcció: Telefònicament, per correu electrònic o presencialment amb cita prèvia 
▪ Escola matinera: De 7:50 a 9 hores (pendent disponibilitat) 
▪ Tutoria: Dilluns de 8 a 9 hores (presencial o telemàtica) 
▪ Activitats extraescolars: Segons oferta o mesures COVID 

FALTES DE L’ALUMNAT 

Les famílies hauran de justificar les faltes d’assistència dels seus fills/es mitjançant el GESTIB,              
correu electrònic al tutor/a o a través de l’agenda. 

MATERIAL 

▪ Els/les alumnes han de venir sempre a classe amb el material necessari. Es farà un ús                
individual del mateix. 

▪ Venir cada dia amb una mascareta de casa (podeu posar-hi el nom) 
▪ Els/les alumnes han de venir amb roba adequada i tovallola/camiseta per canviar-se a les              

sessions d’Educació Física el dia que tenguin l’esmentada activitat. 
INFORMACIÓ FAMÍLIES 

Al tauler d’anuncis de l’entrada del Centre, a la web (www.ceipsantjordi.es) i la pàgina del               
Facebook (CEIP Sant Jordi Eivissa) trobareu: 

▪ El calendari del curs, amb els dies lectius i no lectius, així com els períodes de vacances. 
▪ Informacions sobre activitats, reunions, així com les novetats que hi pugui haver en relació              

a la COVID-19 
Es recomana consultar-ho de forma habitual. 
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