Què passa si es dona un cas positiu en una aula?
El protocol és avisar immediatament al CAP que se’ns ha assignat com a
referència. Des d’allà i segons com estigui la situació de la zona del barri,
ens informaran si cal confinar només el grup estable, o si pel contrari cal
confinar a tot el curs pel fet d’haver compartit alguns moments junts com
(patis/menjador/optatives/desdoblaments). El tipus de confinament, si és
que n’hi ha d’haver, és competència i decisió de la Sanitat.
És possible que hi hagi un confinament de tot un curs pel fet de
compartir pati?
Les recomanacions de mantenir el grup estable dins d’una aula la major
part del temps és per focalitzar sobretot el grup en cas que hi hagués un
cas positiu.
Si hi ha barreges de grups en petits moments de temps, com pot ser un
pati (mitja hora), un menjador (mitja hora) o alguna matèria desdoblada
(55 minuts), en principi es manté que el confinament es faci només en el
grup estable, ja que amb la resta, el nivell d’exposició de temps ha estat
breu i en alguns casos, han estat en espais amplis i a l’aire lliure i sempre
amb la mascareta posada.
Però, insistim, qualsevol decisió definitiva sobre el confinament la decideix
Sanitat, de la mateixa manera que decideix quins dels professors que han
entrat en aquell grup, s’han de confinar.
Quan podrem fer les preinscripcions de les activitats extraescolars?
La informació de les extralectives es comunicarà el dia 18 de setembre i a
partir d’aquest dia es podran fer les preinscripcions. Un cop rebem el
nombre aproximat de persones interessades en cada activitat comunicarem
l’oferta definitiva.
Què passa si tinc un fill a primària i un a Infantil i dieu que només
podem entrar per acompanyar el d’Infantil? Deixo l’altre fill sol al
carrer?
No. La persona adulta que entri a l’Escola amb el seu fill/a, pot fer-ho
també amb tots els seus fills. Això sí, demanem que es respectin els horaris
i que cada fill/a vagi a la seva filera/aula a l’hora estipulada en el pla
d’obertura.

Per què no s’han baixat les ràtios de les aules?
Perquè aquesta recomanació la van donar a finals d’agost sense poder tenir
marge de temps per poder organitzar-ho. És una proposta, que pel
moment, és inviable per qüestions logístiques i manca de recursos. Aquesta
problemàtica es presenta en la gran majoria d’Escoles Catalanes.
Per aquest motiu, creiem oportú que l’ús de la mascareta durant tot el
temps, inclòs en els grups estables (excepte per menjar els àpats), sigui
obligatòria a partir de 1r de primària.
Per què el grup estable ha d’estar amb la mascareta a l’aula si és un
grup estable?
Per precaució, tret dels cursos d’Infantil.
Per què primària esmorza a les aules?
Com està autoritzat que els alumnes d’un grup estable puguin estar sense
mascareta ni mantenir distància física dins un mateix espai, considerem que
per esmorzar, la primària, és millor que cadascú ho faci a la seva aula.
Perquè al pati molts esmorzen jugant.
No és el mateix estar dins d’un aula sense mascareta esmorzant, que fer-ho
tots junts al pati.
Recordem que esmorzaran abans per tal de poder respectar la mitja hora
de pati.
En canvi la secundària, que és mes autònoma, garanteix que es mantingui
la distància de seguretat al pati, mentre esmorzen.
Les aules tenen finestres?
Totes les aules tenen finestres i, sempre que el temps ho permeti, estaran
obertes per fer una bona ventilació.
La piscina en hores lectives continua en peu?
Sí. El poliesportiu ha pres les mesures adients i necessàries per poder
adaptar l’activitat a les escoles. Els demanarem el protocol d’actuació per
escrit per compartir-ho amb els cursos requerits.
Recordeu que la piscina no comença fins l’octubre.

Com es faran els patis?
Delimitant els espais per a cada curs i amb mascareta a partir de 1r de
primària.
Aquelles famílies d’Infantil que demanin que els seus fills/es portin la
mascareta a l’hora del pati, no hi haurà problema en fer-ho.
No obstant, l’alumnat d’aquesta etapa és molt petit i portar mascareta,
mentre juga, pot acabar sent un focus de contagi.
Per aquest motiu a Infantil, l’espai de pati que utilitzi cada curs, es separarà
també en dues parts per tal d’evitar, en la mesura del possible, la barreja
del curs.
Adjuntem la imatge de l’escrit oficial del document que va lliurar el
Departament d’Educació, juntament amb Sanitat, on parla d’aquesta
excepció:

Com es farà el menjador?
Tal com s’explica al pla d’obertura, serà per torns i per cursos, ja que per
aquestes activitats està acceptat poder barrejar diferents grups estables.
No obstant, nosaltres no barrejarem diferents cursos entre sí a la mateixa
taula.
Hi haurà una separació entre un curs i un altre.
Només per aquells que necessitin més temps per dinar, si quan arriba l’altre
curs encara no ha acabat, per qüestions d’espai, aquests es separaran
posant una cadira entre la persona que ja hi era i el grup que arriba nou.

Adjuntem la imatge de l’escrit oficial del document que va lliurar el
Departament d’Educació, juntament amb Sanitat, on parla d’aquesta
excepció:

Es poden barrejar els grups estables per motius pedagògics?
Sí. Per qüestions pedagògiques (optatives, desdoblaments, etc.) es poden
barrejar grups estables que seran sempre els mateixos per fer aquella
optativa i/o desdoblament.
Adjuntem la imatge de l’escrit oficial del document que va lliurar el
Departament d’Educació, juntament amb Sanitat, on parla d’aquesta
excepció:

És possible suprimir les optatives de secundària?
No. La secundària i sobretot BTX, la gran majoria de matèries són optatives.
Sobre aquest aspecte, el Departament també ens va lliurar un document de
preguntes freqüents, ja que nosaltres, com a Docents, també teníem el
mateix neguit.
Adjuntem la imatge que hem recuperat del Document oficial que va
elaborar el Departament d’Educació sobre aquest tema:

Cada quant els alumnes de 5è hauran de portar el portàtil?
Com sabeu l’Escola ha fet un gran avanç en les TIC per estar preparats per
a possibles confinaments i per no perdre tot l’aprenentatge adquirit en el
confinament del curs passat.
L’ús dels aparells TIC s’explicarà en les reunions d’inici de cada curs.
El seu ús variarà en funció de l’horari i matèries de la classe.

Quan plou, on van als alumnes de CI després de dinar si les seves
aules estaran ocupades pels que dinen de CM?
S’habilitaran dues aules (aula de plàstica i de música) perquè cada curs vagi
a una aula diferenciada i CM tornarà a les seves aules en acabar de dinar.
Què passa amb les famílies que no poden adquirir la compra d’un
ordinador portàtil?
S’està creant una comissió de préstec TIC per a totes aquelles famílies que
tinguin problemes econòmics.
L’Escola estudiarà cada cas i facilitarà un ordinador de préstec a l’alumne/a
que ho necessiti. Aquest s’haurà de retornar un cop marxi de l’Escola.
Com es faran les entrades/sortides els dies de pluja?
De la mateixa manera que sense pluja, és a dir a l’hora i per la porta
corresponent, simplement tothom portarà un paraigua i la pujada a l’aula
serà immediata des de la filera del pati.
Quan un alumne sigui cas positiu té dret a l’educació a distància
online?
Sí. El personal docent de cada curs s’encarregarà de posar-se en contacte
amb l’alumne/familiars i explicar-li tot el que caldrà fer de manera
telemàtica fins a la seva incorporació.
Com es farà la distribució de les taules en l’aula habitual?
Com el grup estable no ha de mantenir la distància de seguretat, la posició
de les taules no interfereix.
No obstant, a les aules on es barregin grups estables, sí que estaran
separades de manera individual.
Com es farà l’acollida matinal i de tarda?
Aquest curs les acollides matinals i de Cangur tarda barrejaran cursos d’una
mateixa etapa. En cap cas podran haver-hi cursos de diferents etapes.
Per aquest motiu, el servei s’haurà de fer sempre amb la mascareta posada.
L’espai determinat per fer l’acollida matinal i de Cangur tarda serà sempre
el mateix:



Acollida matinal i cangur tarda per a parvulari: Aula polivalent de parvulari (edifici
parvulari)



Acollida matinal i cangur tarda de 1r a 4t de Primària: Menjador de parvulari (edifici
primària)



Acollida matinal i cangur tarda de 5è i 6è de Primària: Mediateca (edifici de
secundària)



Acollida matinal de 1r i 2n ESO Sala d'informàtica (edifici de secundària, al costat de la
mediateca)
La mediateca per les tardes només la podrà fer servir CS. Pel moment,
queda inhabilitada per a les famílies.
Es farà l’activitat de padrins i fillols?
És una activitat que volem mantenir però no es farà de la mateixa manera
de com es feia fins ara.
S’adaptarà per tal que els grups entre petits i grans, de moment, no
interaccionin de manera presencial.
Com seran les classes d’Educació física?
Majoritàriament a l’aire lliure i desinfectant el material utilitzat un cop
finalitzi la sessió.
En aquestes sessions, ja que es fa esport amb el grup estable, es podrà
prescindir de la mascareta sempre que es facin activitats amb la distància
de seguretat requerida.
Els vestuaris també estan autoritzats per fer-los servir. En aquest cas, el
servei de neteja vindrà a desinfectar-los a mig matí, juntament amb els
lavabos.
Com es fa la recollida dels alumnes que dinen a casa al migdia?
Com hi ha pocs alumnes que vagin a dinar a casa, l’hora de la recollida per
infantil i per primària es farà a les 13.00h. Un únic adult podrà entrar per
recollir a l’aula al seu fill/a d’infantil i amb els de primària, es farà l’entrega
directament a la porta principal del c/Almeria.
A les 15.00h es tornarà a obrir la mateixa porta del c/Almeria perquè entrin
i vagin a la filera del pati i/o l’adult d’infantil l’acompanyi fins a l’aula.
S’han fet PCR als treballadors de l’Escola?
Tot i que és una mesura que la majoria d’Escoles hem demanat al
Departament d’Educació, se’ns ha denegat.

Només faran un cribratge d’escoles escollides de manera aleatòria, les
primeres setmanes de curs per tenir estadístiques vàlides.
La primera setmana podem acompanyar a l’alumnat de 1r de
primària. Podré entrar amb el fill que va a Infantil també?
Sí.
S’ha de prendre la temperatura a l’entrada de l’Escola?
No. S’ha d’evitar cues i aglomeracions. L’alumne/a ha de sortir de casa amb
el llistat de símptomes comprovats.
A l’Escola només es prendrà la temperatura en cas de sospita.
Qui neteja els espais i/o materials després de cada ús?
Totes les aules s’han dotat de productes de neteja NO PERILLOSOS, per
poder desinfectar el material i/o l’espai utilitzat quan es requereixi.
Serà una tasca conjunta que formarà part de l’aprenentatge dels alumnes
amb la vigilància del docent. Tret d’Infantil que ho farà el sector docent.
Quin tipus de mascareta recomaneu?
En aquests moments i vistes les darreres recomanacions, es considera que
és suficient que sigui una mascareta higiènica, malgrat que si és possible es
recomana que compleixi les normes UNE.
Seria recomanable que els alumnes portin sempre en la seva motxilla una
segona mascareta de recanvi per si de cas i una bosseta/funda per poder
guardar la mascareta que estiguin utilitzant, en els moments dels àpats.
Què passa si un dia ens oblidem la mascareta o dins del centre es fa
malbé?
És molt important que tothom porti la mascareta de casa, no obstant, si
s’oblida, l’Escola en proporcionarà una.
L’alumnat utilitzarà la mascareta per anar fins al menjador?
Sí. Davant dels moviments on poden coincidir diversos cursos, tot l’alumnat
durà la mascareta. Com hem dit anteriorment, es recomana que portin una
bosseta/funda per poder guardar-la en el moment que se l’hagin de treure.

Poden beure aigua de les fonts del pati?
Sí. S’han habilitat amb un cartell informatiu que explica com beure aigua
correctament, excepte les fonts d’Infantil que, pel moment, queden
inhabilitades.
Es recomana també que tots els alumnes portin una ampolla d’aigua a la
motxilla.
Després de dinar els alumnes faran pati?
Sí. Cal tenir en compte que, l’estona i l’hora del pati han variat, ja que es
dina per torns i faran pati quan no estiguin dins de la seva franja de dinar.
Per fer aquests patis també es distribuiran per espais i es separaran
clarament les diferents etapes educatives. Com sempre, en el moment del
pati tothom durà posada la mascareta, tret d’Infantil.
Si un docent dona positiu cal aïllar a tots els cursos en els quals ha
entrat?
Quan un docent doni positiu caldrà valorar si Sanitat aconsella que només
s’aïllin els cursos on ha entrat l’últim dia, si només s’aïlla el curs on més
hores ha estat o si no cal aïllar cap curs perquè ha entrat de manera
puntual.
En qualsevol dels casos, serà Sanitat qui indicarà les actuacions que s’han
de fer.
Si un alumne/a dona positiu i aïllen el curs del meu fill, també he
d’aïllar al seu germà?
Només s’aïllen els germans en cas que sigui el propi fill qui doni positiu, per
considerar-se persones convivents. En la resta de casos, no.
Vosaltres ja vau posar en marxa l’obertura de centre al juny i al
casal de juliol i setembre. Sabem que hi han anat força alumnes.
Heu tingut algun cas positiu?
No. I ens alegra que ens feu aquesta pregunta perquè això pot donar molta
tranquil·litat a les famílies; l’Escola ja ha obert durant dos mesos, amb
menys alumnes, evidentment, però es va posar en pràctica tot el protocol i,
amb la col·laboració de tothom, no vam tenir cap cas de contagi. Aspecte
que ens alegra enormement.

Si el meu fill avui no es troba bé i no va a l’Escola aquell dia, cal que
us presenti un informe mèdic?
Demanem que davant de qualsevol sospita truqueu al 061 o al vostre CAP,
però si truqueu a l’Escola justificant el motiu de l’absència del vostre fill/a,
per a nosaltres és suficient i més quan sabem que els CAPS, últimament, no
visiten presencialment, tret de les urgències.
En les extraescolars i acollida matinal/tarda que es barregen
alumnes de diversos cursos, què passa si un alumne d’aquests dona
positiu?
Recordem que tant l’acollida matinal/tarda es fa amb mascareta en diversos
espais (segons l’etapa educativa) i que el temps que passen junts aquests
alumnes no és de molta duració.
Pel que fa a les extralectives, es faran grups estables d’extralectives amb
les mesures de seguretat que cada activitat comporti.
No obstant, arribat el cas, serà Sanitat que decideixi quins grups s’han de
confinar, quan els expliquem el cas.
1r i 2n d’ESO comparteixen pati?
No. Cap curs comparteix el mateix espai delimitat que un altre curs. En el
cas de 1r i 2n d’ESO, que fan el pati a les graderies, aquest és molt gran; a
la part esquerra (davant l’edifici d’Infantil estarà 1r d’ESO i a l’esquerra,
davant l’edifici de secundària, els de 2n d’ESO).
Es poden compartir taquilles si són germans?
No.
El grup estable és el curs sencer?
No. El grup estable és el grup per aula. Només hi ha moments puntuals com
menjador/patis/optatives/desdoblaments que poden coincidir amb el curs
sencer. Però la majoria de temps lectiu el passen a la seva aula, tret
d’alguns cursos de la secundària i BTX pel tema de les optatives.
Què passa quan un nen té mocs? Pot venir a l’Escola?
Els mocs són un símptoma compatible amb el Covid.
Per tant, no pot venir a l’Escola fins que els símptomes desapareguin o un
metge acrediti la seva reincorporació.

L’opció que els nens es quedin a la mediateca de 17h a 18h, de
moment no podrà ser, oi?
Per les tardes es farà el servei de cangur tarda, des d’Infantil fins a 2n
d’ESO i serà a partir de les 17.45h per aquells cursos que els toca sortir
abans.
Com s’ha explicat en una pregunta anterior, cada etapa estarà en un espai
diferenciat per no barrejar etapes entre sí.
L’espai de la mediateca per aquest servei, el farà servir només 5è i 6è de
Primària.
La resta de cursos tenen altres espais habilitats.
El servei de la mediateca només queda inhabilitat per l’ús de les famílies.
Es podran transmetre classes en directe si el nostre fill està
confinat?
Sí, a través del Meet. Cada curs determinarà la temporització i les feines
telemàtiques que es faran a la plataforma, al llarg de tota la setmana.
Si hi ha un cas positiu a 1r de primària i un altre a 4t de primària, es
confina tota la primària?
No. No obstant, depenent de cada cas, serà valorat per Sanitat.
Què passa si no vull portar el meu fill/a l’Escola?
Si no hi ha motiu justificat i tenim fins a 3 absències sense justificar, el
centre té l’obligació de comunicar-ho a Inspecció perquè fiscalia de menors
prengui les decisions legals oportunes.
Recordem que l’absentisme escolar injustificat està castigat penalment.
Què es considera febrícula?
37.5º (a partir d’aquesta dada cap persona pot venir al centre).
Quan parleu de seguir el protocol de rentat de mans 5 cops al dia,
serà amb aigua i sabó?
Amb gel hidroalcohòlic sempre abans d’entrar a les aules. Tantes vegades
s’entri, tantes vegades es posaran gel.
Amb aigua i sabó abans i després de cada àpat, patis, com també després
d’anar al lavabo i sempre que sigui necessari.

El rentat de mans aquest curs formarà part de l’aprenentatge dels alumnes
com la neteja i desinfecció sovint.
Els lavabos dels patis estaran oberts?
En principi no. Abans de sortir al pati tothom anirà al lavabo. Es deixarà
temps suficient per fer-ho. Els lavabos del pati només s’obriran en cas
d’urgència.
És el material de la sala de joc simbòlic el que es repartirà a les
aules d’infantil per tenir sempre el mateix i que es desinfectarà cada
15 dies? Entenc que serà un cop desinfectat que anirà rotant per les
diverses classes d’infantil?
El material del joc simbòlic s’ha repartit per les diverses aules d’Infantil i
sempre tindran el mateix. Aquest material es desinfectarà cada 15 dies per
prevenció.
Altre tipus de material que sigui compartit per diversos cursos al llarg de la
setmana, és el que es desinfectarà després de cada ús.
No he vist enlloc o no he sabut trobar a la web si durant aquest curs
escolar marcat per la pandèmia, les famílies haurem d’assumir
algun cost addicional en concepte de COVID?
No. Sabem que heu fet un esforç molt gran per poder tirar endavant el
projecte d’Escola Proa i en la inversió d’aparells TIC/llicències digitals que
aquest curs necessita per estar més preparats per a possibles confinaments.
Hi ha alumnes que els ha tocat dinar una mica tard, no?
Si volem esglaonar horaris, que entrin per cursos, mantenir distàncies i que
dinin en l’horari de 13.00h a 15.00h, sabent que després de cada torn ha
d’haver-hi 15 minuts de desinfecció i ventilació, no hem pogut fer-ho d’una
altra manera.
Per què no s’han fet totes les reunions abans de l’inici de curs?
Les reunions de famílies han de ser per parlar d’aspectes pedagògics i del
funcionament de l’aula i no que es centrin exclusivament en parlar del pla
d’obertura. Per això, ja hem elaborat diversos canals per donar resposta i
alliberar als tutors/es d’aquest tema.
A més a més, hi ha cursos que requereixen conèixer primer a l’alumnat.

Per altra banda, les coordinacions assisteixen a totes les reunions d’inici de
curs, això dona peu a què s’allarguin una mica en el temps, però
absolutament, totes les reunions d’inici de curs s’han programat per fer-les
durant el mes de setembre, quan altres anys s’allargaven fins el mes de
novembre.
En el pla d’obertura diu que el servei mediateca per les tardes
queda inhabilitat per a la comunitat. Podeu especificar-ho?
Volem aclarir que la mediateca per la tarda només la farà servir cicle
superior. Inhabilitat per a la comunitat es refereix a que les famílies no
podran anar-hi, com fèieu altres anys.
Com dinarà P3?
P3 dinarà en un únic menjador que només l’utilitzaran ells.
Es posarà a tot el grup A a la part dreta i el grup B a la part esquerra.
Entre grups estables no cal mantenir distància.
Puc anar a veure els entrenaments d’extraescolars del meu fill?
La normativa pel moment no ho autoritza.
Quan el meu fill/a no vingui a l’Escola a qui he d’informar?
Aquest curs el centre ha de ser molt curós amb el tema de les absències
dels alumnes. Si el seu fill/a no vindrà a l’Escola preguem que truqui al
centre per avisar o enviï un correu al tutor/a i a la secretaria corresponent
informant del cas.
Si no informeu al centre, la secretaria trucarà per saber la situació i poder
fer el seguiment corresponent.
Recordem el contacte:
Per infantil i primària: secretaria d’Almeria (atenció Mònica Garcia, correu:
monicagarcia@escola-proa.cat) i per Secundària i BTX: consergeria Gavà
(atenció Cristina Coca, correu: consergeriagava@escola-proa.cat)
El servei de la biblioteca estarà operatiu?
En horari lectiu la biblioteca estarà oberta i el servei de préstec de llibres es
farà amb normalitat.
L’única excepció és que en retornar els llibres, aquests es desinfectaran i
estaran 14 dies en quarantena sense poder ser utilitzats.

Com aquest curs, pel moment, les famílies tenim l’accés restringit a
l’interior del recinte, podríeu posar fotos de com ha quedat l’Escola?
I tant! Aquí en teniu algun recull que hem fet.
Recordeu que un cop comenci el curs, podreu mirar el bloc de l’Escola per
veure fotos de com seguim treballant i avançant!

Amb aquest document hem intentat donar resposta a la gran majoria de
preguntes que ens heu fet arribar.
De segur que ens aniran sorgint algunes més en el dia a dia però entre tots
i totes anirem trobant la millor solució.
Per acabar, us compartim algunes aportacions constructives que les famílies
ens han fet arribar per correu! Moltes gràcies per tot!
“Abans de res voldria agrair-vos el pla tant detallat que heu elaborat, i tot
l'esforç que suposa treballar en aquestes circumstàncies. De ben segur que
no deu ser gens fàcil i nosaltres tenim plena confiança en vosaltres. Gràcies
per tot l’esforç que esteu fent!”
“Agraïm profundament la vostra dedicació i tot l’esforç que esteu fent en
aquests moments tan complexes i de tanta incertesa per a tothom.
Teniu la nostra màxima confiança i disposició per tot el que necessiteu.
Més enllà de que algunes famílies tenen algunes angoixes, comprensibles i
respectables, ens consta, i nosaltres som una d’elles, que també hi ha
moltes famílies que confien i senten que esteu fent el màxim possible.
Us dipositem la màxima confiança!”

