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1. PRESENTACIÓ 

Sant Marc és una escola concertada del districte de Sarrià Sant Gervasi, ubicada al C/Carrasco 
i Formiguera número 12, i al carrer Margenat número 9, amb les següents etapes. 

 Llar d’infants. Privat. 3 grups.  

 Infantil. Concertat. 3 grups. 

 Primària. Concertat. 6 grups.  

 ESO. Concertat. 4 grups.  

 Batxillerat. Privat. 4 grups.  

 Cicles Formatius de Grau Superior. 2 grups.  

 

2. CONTEXT 

Durant aquest confinament el funcionament a les diferents etapes s’ha consolidat de la 
següent manera. 

 Llar d’infants. S’ha parat l’activitat, el primer mes s’ enviaven propostes diàries d’ 
activitats o vídeos de les tutores. Els últims dos mesos aquestes propostes han passat 
a enviar-se de 2 a 3 cops per setmana. 

 Infantil. El primer mes s’ enviaven propostes d’ activitats diàries o vídeos de les tutores. 
Els dos darrers mesos s’ han enviat propostes setmanals d’activitats i s’ han fet dues 
sessions virtuals a la setmana (una amb el grup-classe i l’ altra per grups reduïts). 

 Primària. Proposta diària d’activitats, amb temporització setmanal, i sessions virtuals 
diàries. 

 ESO. Activitat lectiva ordinària amb classes online, adaptant-nos al confinament. 

 Batxillerat. Activitat lectiva ordinària amb classes online, adaptant-nos al confinament. 

 Cicles Formatius de Grau Superior. Activitat lectiva ordinària amb classes online, 
adaptant-nos al confinament. 

No tenim cap cas de famílies o alumnes que, per un problema de connectivitat, no hagin pogut 
seguir l’activitat durant el confinament. 

Ens hem adaptat als diferents ritmes i circumstàncies familiars i personals, algunes dures, 
durant aquesta crisi sanitària.  

Algunes de les dificultats de seguiment han estat més provocades per dinàmiques familiars 
difícils, que ja ens trobàvem a l’escola, i que s’han fet més evidents en el confinament.  

Atès l’èxit de la dinàmica telemàtica a la nostra escola, decidim, a tenor de les instruccions del 
Departament d’Educació, oferir els serveis que descrivim a continuació. 

 Llar d’infants: No oferim activitat. 
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 Infantil: Acollida de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h.  

 Primària:  

 Assistència del grup de sisè de primària els dimarts en dos grups. Un de 9.00 h 
a 10.30h i l’altre d’11.30 a 13.00 h. 

 Possibilitat de tutories individuals presencials a la resta de cursos (ja s’estan 
fent telemàticament). 

 ESO:  

 Assistència del grup de 4t d’ESO els dijous en dos grups. Un de 9.00 a 10.30h, i 
l’altre d’11:30 a 13:00 h. Cal tenir en compte que s’ha fet ja tota la tasca 
d’orientació. 

 Possibilitat de tutories individuals presencials a la resta de cursos (ja s’estan 
fent telemàticament). 

 Batxillerat: No oferim classes presencials i continuarem amb l’activitat lectiva 
telemàtica fins a final de curs. 

 CFGS: No oferim classes presencials i continuarem amb l’activitat lectiva telemàtica 
fins a final de curs, allargant a primers de juliol la preparació de les PAU. 

Enviem correu electrònic a les diferents etapes el dijous 28 de maig, a fi que les famílies puguin 
sol·licitar cadascun dels serveis que s’ofereixen en el moment en què entrem a la fase 2.   

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS ESPAIS A UTILITZAT: NETEJA I DESINFECCIÓ INICIAL. 

Preveient que la fase dos començarà el dia 8 es preveu una neteja i desinfecció inicial durant 
la setmana anterior, dels espais que s’utilitzaran segons la previsió d’assistència de l’alumnat. 

Els espais que s’utilitzaran a l’edifici de Margenat seran: rebedor, sala de mestres, aula de P2, 
aula de psicomotricitat i bany principal. 

Els espais que s’utilitzaran a l’edifici de Carrasco i Formiguera seran: recepció i entrada, 
passadissos i serveis, dues aules de la planta baixa de l’edifici de primària i dues aules de la 
planta baixa d’ESO. 

L’escola no ha tingut activitat des del confinament, doncs per les preinscripcions no vam tenir 
cap cita prèvia i es van fer totes de manera telemàtica, per tant, ha estat amb la porta tancada 
i buida des del principi del confinament. 

 

4. PREVISIÓ D’ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT: 

4.1. Estimació a partir de consultes a alumnat i/o famílies 

A resposta del correu electrònic enviat a les famílies el 28 de maig, sol·liciten els següents 
serveis les següents famílies / alumnes:  
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 Infantil: Acollida de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h. 2 alumnes de P4. 
 Primària:  

 Assistència del grup de sisè de primària els dimarts en dos grups. Un de 9.00 h 
a 10.30h i l’altre de 11.30 a 13.00 h. 0 alumnes. 

 Possibilitat de tutories individuals presencials a la resta de cursos (ja s’estan 
fent telemàticament). 1 alumne. 

 ESO:  
 Assistència del grup de 4t d’ESO els dijous en dos grups. Un de 9.00 a 10.30h, i 

l’altre d’11:30 a 13:00 h. 0 alumnes. 
 Possibilitat de tutories individuals presencials a la resta de cursos (ja s’estan 

fent telemàticament). 1 alumne per part de les famílies, però considerem que, 
per part de l’escola, hem de citar a 4 alumnes que poden jugar-se el curs: dos 
a segon d’ESO i un a tercer d’ESO (dos d’ells són bessons). 

 

4.2. Acollida. Educació Infantil 

Dos alumnes de P4 de dilluns a divendres, en horari de 9.00 a 13.00 h. 

 

4.3. Atenció educativa presencial 

 6è de primària: 0 alumnes. 
 4t d’ESO: 3 alumnes confirmats (tot i que en aquest cas d’alumnes més grans preveiem 

que puguin ser més i ens aportin la documentació el dia abans de venir). 

 

4.4. Atenció personalitzada 

 1 alumne de primària a petició de la família.  
 4 alumnes d’ESO que creiem que haurem de citar per part de l’escola.  

 

4.5. Atenció en petit grup 

 0 alumnes. 
 No descartem que es puguin organitzar, de manera puntual, alguns grups de 

preparació de PAU presencials en alguna matèria de modalitat. 

 

5. DISPONIBILITAT DEL PERSONAL DEL CENTRE I ENCÀRRECS A FER.  

Comptem amb els següent personal que ha manifestat no complir cap dels requisits per ser 
personal de risc i està en disponibilitat de treballar. 

 Una persona de direcció. 
 Tres persones de personal no docent. 
 Cinc docents d’infantil. 
 Tres docents de primària. 
 Onze docents d’ESO i Batxillerat. 
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 Dos docents de Cicles Formatius de Grau Superior. 

D’entre tots ells assistiran a l’edifici de Margenat: 

o Carla Asmarats: directora d’infantil. 
o Marta Baró: tutora de P5. 
o Susana Borrego: tutora de P3. 
o Miriam Marin: especialista d’anglès. 

A l’edifici de Carrasco i Formiguera: 

 Habitualment: 
o Director: Josep Maria Bofill. 
o Gerència i Administració: Marta Galindo. 
o Recepció i secretaria: Annabel Aurora. 
o Equips de neteja i desinfecció: diàriament, amb el centre tancat i sense 

contacte amb l’alumnat. 
 En moments puntuals: 

o Dijous: Albert Carbó i Max Pàrraga (tutor i co-tutor de 4t d’ESO). 
o Qualsevol tutor o tutora que, no sent de risc, hagi programat una tutoria 

individual. Caldrà que certifiqui amb Secretaria la disponibilitat de l’espai per 
concertar el dia i hora. 

o Equips de neteja i desinfecció: diàriament, amb el centre tancat i sense 
contacte amb l’alumnat. 

La resta de persona de l’escola seguirà garantint, des dels seus domicilis, l’activitat lectiva 
telemàtica, com s’ha fet fins al moment. 

 

6. CRITERIS DE SELECCIÓ DE POSSIBLES USUARIS. 

Amb la resposta de les famílies, no caldrà fer selecció, i es podran atendre totes les demandes, 
en el benentès que es portarà un calendari des de la secretaria del centre per coordinar les 
hores d’entrevistes personals. 

 

7. HORARI DE CENTRE I FLUXOS DE CIRCULACIÓ. 

L’escola s’obrirà en horari de 9.00 a 13.00 h.  

Preveient el nombre d’alumnes que vindran, s’habilitaran finalment, dues aules de la planta 
baixa. Una per primària i l’altra per secundària, a l’edifici de Carrasco i Formiguera. 

S’entrarà per l’entrada principal i se sortirà per la porta de primària, que dóna accés al carrer, 
sense contacte amb la de l’entrada. 

A l’edifici de Margenat, s’habilitarà una classe a la planta baixa i la sala de mestres, juntament 
amb serveis, aula de psicomotricitat i entrada principal.  

Les entrades i sortides seran graonades, però sent només dos alumnes, molt fàcils de 
gestionar. 
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En cap edifici es farà ús dels espais comuns: menjador, patis, aules d’esport, laboratoris, etc., 
i no caldrà pujar a pisos superiors. 

 

8. PLANIFICACIÓ D’ESPAIS I HORARIS PER A LES DIFERENTS ACTIVITATS. 

No caldrà fer horaris a cap edifici.   

L’edifici de Margenat queda reservat, de dilluns a divendres, per els dos alumnes que han 
sol·licitat l’assistència. 

A l’edifici de Carrasco i Formiguera les activitats de tutories individuals es duran a terme els 
dilluns, dimecres i divendres.  

Els dimarts, que estaven reservats per als de sisè de primària, veient que no vindrà ningú, 
també es podran utilitzar per a tutories individuals. 

Els dijous queden reservats per l’alumnat de 4t d’ESO. 

Com ja hem dit, l’ús de patis i espais comuns queda restringit en aquests dies, i no se’n podrà 
fer ús. 

 

8.1. Acollida. Educació infantil 

Entrada, sala de mestres, aula de P2, lavabo principal, aula de psicomotricitat. 

 

8.2. Atenció educativa presencial. 

Edifici de Margenat: Aula de P2. 

Edifici de Carrasco i Formiguera. Aula de primer de primària, habilitada amb taules separades 
a 2m de distància. 

 

8.3. Atenció personalitzada 

Edifici de Margenat: Sala de mestres. 

Edifici de Carrasco i Formiguera. Aula de segon de primària. 

 

8.4. Atenció en petit grup 

No es contempla. En cas de fer-se alguna excepcional es faran a l’aula de primer o segon de 
primària, sempre i quan hi hagi disponibilitat. 

 

9. CONCRECIÓ DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ. 

1. Obligatorietat per part de l’alumnat de dur el primer dia el certificat 
d’autorresponsabilitat, amb les condicions que estableix la normativa (calendari 
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vacunal al dia, compromís de prendre al temperatura, no haver estat en contacte amb 
sospitosos de Covid-19 en els quinze dies anteriors, i no tenir cap factor de risc). 

2. Obligatorietat de dur mascareta a totes les persones que entrin a l’escola (en tindrem 
per si no en porten) a partir de primer de primària. Només es podrà treure, per part 
dels alumnes de primària, en el moment d’estar assentats a dos metres de distància. 
La resta l’ha de dur tot el dia. 

3. Entrada per la porta principal, i sortida per la porta del pati gran de primària. 

4. Obligatorietat de prendre la temperatura en arribar. 

5. Obligatorietat de netejar-se les mans: en arribar, en sortir i abans i després de 
qualsevol activitat (hi haurà gel hidroalcohòlic a totes les aules). 

 

10. SELECCIÓ I ADEQUACIÓ DEL MATERIAL ESCOLAR. 

Cada alumne portarà el seu material escolar. 

No es repartirà cap tipus de material, ni cap tipus de full. 

Es retirarà molt material de les aules habilitades i es deixarà l’imprescindible. 

En el cas específic d’infantil, si un alumne utilitza un material de l’aula, no es podrà donar a un 
altre alumne fins a ser desinfectat per la mestra. 

 

11. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE.  

1. Neteja i desinfecció inicial abans d’obrir les portes quan entrem a fase 2. 

2. Desinfecció continuada amb responsables de cada espai durant l’activitat diària. 

a. Infantil: les mestres d’infantil. 

b. Primària: el responsable de cada activitat, en acabar i Annabel Aurora i Marta 
Galindo en els espais comuns. 

c. Per a tal fi es disposarà a cada espai d’un cubell amb solució d’aigua amb lleixiu 
i tots els estris necessaris. 

3. Desinfecció dels serveis després de cada ús: Annabel. 

4. Neteja i desinfecció diària en finalitzar la jornada. 

5. Les finestres i portes de les aules i despatxos estaran obertes de 9.00 h a 13.00 h, 
facilitant la ventilació. Es tancaran només quan es tanqui el centre i s’obriran abans de 
rebre als alumnes. 

 

12. MESURES PER A LA DETECCIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID19. 

1. Presa diària de temperatura abans d’entrar a l’escola. 
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2. Certificat de responsabilitat signat per la família. 

3. Observació directa dels alumnes: tos, dificultat respiratòria, etc. 

 

13. CONCRECIÓ DEL PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ. 

En cas de sospita d’infecció per part de personal del centre: Assistència immediata al CAP de 
Sarrià o a la mútua de l’escola (Clínica Corachán).  

En cas de sospita d’infecció o possible símptoma d’un alumne: S’aïlla immediatament en una 
sala de visites destinada només a aquest ús, es contacta amb la família per la seva recollida, 
s’informa al CAP de Sarrià i a la inspectora del centre.  

En cas de confirmació per part d’un treballador del centre o un alumne: s’informarà al CAP de 
Sarrià, a la inspectora del centre i a les famílies dels alumnes que hagin estat en contacte per 
tal que puguin seguir les indicacions oportunes de salut. En aquell moment el grup ja no podrà 
assistir a l’escola. 

 

14. CONTINUÏTAT DE LA DOCÈNCIA TELEMÀTICA. 

Assistiran a l’escola els docents estrictament necessaris per a fer les activitats previstes en el 
present pla. 

La resta de personal docent seguirà amb la docència telemàtica per a tot l’alumnat, tal i com 
ha estat descrita en l’apartat 2. 

 


