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Totes les mesures proposades en aquest document seran vigents
durant el curs escolar 2020-2021 i sempre adaptant-les al context
epidemiològic del moment.

1. Diagnosi
Degut a la pandèmia provocada per la Covid-19, durant el 3r trimestre
del curs 2019-20 des de l’escola vam haver de prendre un seguit de
decisions, tant a nivell organitzatiu com a nivell metodològic. Vam
decidir treballar per cicles i els especialistes van fer suport a un cicle
en concret. Al principi del confinament, proposavem tasques setmanals
de les diferents àrees (mitjançant el correu electrònic i el Google Drive).
Però, arran de la proposta del Departament d’Educació d’utilitzar la
plataforma digital Moodle, i del suport ofert pel CRP de la zona de l’Alt
Maresme, ens varem decantar per aquesta proposta. Un cop creat el
Moodle, cada curs de primària va crear la seva aula i, vam treballar de
la següent manera:
●

Educació Infantil: El Moodle es va utilitzar per a recollir les
infografies setmanals que enviaven a les famílies amb els 5 reptes.
Aquesta infografia la feien arribar a les famílies mitjançant el
correu electrònic.

●

Cicle Inicial: Es feia una proposta setmanal on hi havien tres
activitats per realitzar al llarg de la setmana. En aquestes
propostes s’intentava anar englobant les diferents àrees. També es
va crear un espai lliure on els i les alumnes podien interactuar
enviant-se dibuixos, fotos… per tal de mantenir el contacte amb la
resta del grup-classe.

●

Cicle Mitjà
: Van començar a utilitzar la plataforma proposant
tasques de les diferents assignatures setmanalment. Després,
seguint les directrius del Departament, van crear un projecte
conjunt sobre els volcans on proposaven als nens i a les nenes
diferents activitats de caire més interdisciplinar.
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●

Cicle Superior: Des del CRP de l’Alt Maresme es va fer la proposta
de crear unes unitats didàctiques competencials. A 5è es va crear
una unitat didàctica relacionada amb l’Antiga Grècia i a 6è sobre
l’espai. Cada setmana se’ls presentaven diferents blocs amb les
explicacions i les activitats que havien de realitzar. També tenien
diferents fòrums i espais lliures que servien per a que l’alumnat
interactués i es motivés.

A part de crear un curs per cada grup classe, es va crear una
biblioteca virtual on els i les alumnes podien fer recomanacions
literàries, un espai amb els llibres més llegits de l’escola. També es van
crear llibres d’art amb els treballs artístics que enviaven els i les
alumnes durant el confinament. Es van penjar llibres i revistes digitals,
com la de Cavall Fort, l’Agus i els Monstres…. vídeos i curts sobre llibres.
Per Sant Jordi des de l’escola es va crear una infografia recomanant
novetats literàries. El Departament d’Educació ens van fer un
reconeixement com a Biblioteca escolar activa.
Pel que fa a la 
comunicació amb l’alumnat i amb les famílies, vam
realitzar videotrucades setmanals utilitzant la plataforma Meet de
Google. Cada tutor/a feia tutories amb els seus i les seves alumnes on,
a part d’explicar les activitats i resoldre dubtes, també servien per a
què es poguessin comunicar entre ells/es i per a què expliquessin com
estaven, quines inquietuds tenien… Normalment es feia més d’una
videotrucada setmanal per grup ja que del grup classe es van fer
subgrups per tal que l’atenció fos més individualitzada. A més a més, es
van realitzar videotrucades i trucades individuals sempre que va ser
necessari per tal d’acompanyar a aquell alumnat i famílies que més ho
necessitaven.
A banda d’això, els cicles feien reunions telemàtiques setmanals per
coordinar i organitzar totes les tasques que es proposaven. A més a
més, es feia seguiment de l’alumnat a les mateixes i es parlava de les
dificultats que podien sorgir en el dia a dia.

Atenció a la diversitat.
Les mestres d’atenció a la diversitat van fer un seguiment més
individual dels i les alumnes als/les que atenien i, setmanalment,
realitzaven una videotrucada amb ells/es. També els tutors/es a l’hora
4

de preparar i presentar les tasques van adaptar-les per tal de
respectar els diferents ritmes i les dificultats de tot l’alumnat. Va haver
una coordinació fluïda i constant entre les mestres d’atenció a la
diversitat, els/les tutors/es i els professionals externs (logopedes,
psicòlegs…) que atenen a aquest alumnat. En tot moment es va intentar
donar suport a l’alumnat i a les famílies tant a nivell acadèmic com
emocional.
La 
valoració general de l’acció educativa que s’ha dut a terme durant
el confinament, ha estat positiva. Hem de dir que estem satisfets i
satisfetes amb la feina realitzada i, això ha estat possible gràcies a la
coordinació i al treball en equip que hem dut a terme en tot moment.
Tot i així, hi ha hagut moments d’incertesa sobretot degut al poc
domini de la competència digital per part d’alguns/es mestres però,
gràcies també a l'alt domini de l’àmbit digital d’altres mestres i, de nou,
al treball en equip i en xarxa i, a l’assessorament que hem rebut per
part del nostre CRP de referència, s’han subsanat.
Finalment, com a punt negatiu indicar:
-

El fet que no tot l’alumnat ha pogut seguir el mateix ritme en la
realització de les tasques, ja sigui perquè no comptaven amb les
eines digitals necessàries (tot i que des de l’escola i l’Ajuntament
se’ls va facilitar portàtils i connexió Mifi’s a l’alumnat que ho va
sol·licitar) o bé perquè la situació familiar viscuda ha fet que no
poguessin realitzar les tasques.

-

Dificultats per comunicar-nos amb totes les famílies. Tot i que en
general la comunicació ha estat fluïda, hi ha hagut un nombre de
famílies amb les quals no s’ha pogut fer un seguiment al 100%.

2. Requisits per poder accedir al centre.
Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i
filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable (annex 1) a
través de la qual:
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●

Faran constar que són coneixedores de la situació actual de
pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran
a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.

●

Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre
educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la
COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho
immediatament als responsables del centre educatiu per tal de
poder prendre les mesures oportunes.

La família ha de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu
fill/a i comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a
37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma de la taula de
símptomes (veure annex 2). La família ha de comunicar al centre si
l’alumne/a ha presentat febre o algun altre símptoma.
No es pot anar a l’escola, si l’infant o adolescent presenta alguna de les
següents situacions:
●

Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.

●

Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de
diagnòstic molecular.

●

Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.

●

Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat
identificat/da

com

a

contacte

estret

d’alguna

persona

malaltia

crònica

d’elevada

diagnosticada de COVID-19.
En

cas

que

l’alumne/a

presenti

una

complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat si contrau la
infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o
persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a
l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre
educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de
risc per a complicacions de la COVID-19:
●

Malalties

respiratòries

greus

que

necessiten

medicació

o

dispositius de suport respiratori.
●

Malalties cardíaques greus.

●

Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells
infants que requereixen tractaments immunosupressors).
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●

Diabetis mal controlada.

●

Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la
implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura
a l’arribada a l’escola.
Les famílies no podran accedir al centre. Si cal parlar amb el personal de
l’escola, es farà per via telefònica o videotrucada, sempre amb cita
prèvia, o mitjançant el correu electrònic.

3. Mesures de prevenció personal.

Distanciament físic
Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten
mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de
transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la
distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a
l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a un
espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas
excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual,
com és el cas dels grups de convivència estables.

Higiene de mans
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut de
tothom.
En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans:
●

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,

●

Abans i després dels àpats,

●

Abans i després d’anar al WC

●

Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al
pati).

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de
dur a terme:
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●

A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants,

●

Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats
dels infants i dels propis,

●

Abans i després d’acompanyar un infant al WC,

●

Abans i després d’anar al WC,

●

Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús),

●

Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Ús de mascareta
Segons la situació epidemiològica actual, i seguint les indicacions
publicades pel Procicat el 9 de setembre de 2020,

la mascareta és

obligatòria en tot moment a partir dels 6 anys.
En entrar al centre els/les alumnes i el personal del centre han de portar
la mascareta obligatòriament. En els passadissos i als lavabos hauran de
portar mascareta, si coincideixen puntualment amb altres grups estables,
el professional que estigui amb el grup vetllarà perquè es compleixin les
normes de seguretat.
Si alguna família ha d’accedir al centre, puntualment, també haurà de fer
ús de la mascareta.

4. Organització dels grups estables.
Com al nostre centre la majoria de grups no supera, en cap cas, els 25
alumnes, durant el curs 2020-21, per fer els grups estables es mantindran
els grups de referència que els hi correspondria a cada alumne/a en una
situació de normalitat.
El nombre total d’alumnes al centre és de 170 aproximadament. I la
plantilla és de 16,25 docents.
Al nostre centre s’utilitzaran com a aules referents les aules de grup. A
banda d’això, tenim altres espais susceptibles d’ésser utilitzats en cas de
necessitat. Aquests són: l’aula d’anglès, el laboratori, el laboratori d’art,
l’aula de llum, l’aula de música, el gimnàs i la biblioteca.
Durant aquest curs no es realitzaran agrupaments intercicles. Els
desdoblaments, tallers... es faran dintre del mateix grup estable.
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Els grups estables s’ubicaran a la seva aula de referència.
Dintre dels grups estables, l’alumnat, el/la tutor/a i el/la mestre/a o
professional de suport educatiu, que passi la major part de la jornada
laboral amb el grup, hauràn d’utilitzar la mascareta a l’aula si no es pot
mantenir la distància física interpersonal de seguretat d’1’5 metres.
Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es
mantindran les mateixes mesures de seguretat. La distància i la
mascareta són necessàries si el o la docent no pertany al grup estable.
ALTRES
DOCENTS
(amb mesures
de seguretat)

PERSONAL
D’ATENCIÓ
EDUCATIVA
QUE INTERVÉ

PERSONAL
D’ATENCIÓ
EDUCATIVA
QUE INTERVÉ
PUNTUALMENT

CURS/
GRUP

NÚM
ALUMNES

PROFESSORAT

GRUP
INFANTIL 1

15

Gemma
Boronat

Marta C
Marta G
Marina R
Laura H
Carla N

GRUP
INFANTIL 2

14

Make
Formento

Marta C
Marta G
Marina R
Elisenda S
Carla N

GRUP
INFANTIL 3

15

Marina
Fuentes

Marta C
Marta G
Marina R
Elisenda S
Carla N

AULA BLAVA

1r PRI

16

Sandra
Tous

Amàlia G
Marta G
Natàlia M
Oriol C
Elisenda S
Míriam T

AULA 1r

2n PRI

16

Laia Prat

Amàlia G
Marta G
Natàlia M
Elisenda S
Míriam T

AULA 2n

3r PRI

21

Ester
Verjano

Natàlia M
Marta G
Míriam T
Oriol C
Amaya M

4t PRI

18

Amaya
Moreno

Natàlia M
Marta G
Nàdia V
Oriol C
Carme M

AULA 4t

5è PRI

19

Carme
Mateu

Anna B
Marta G
Míriam T
Nàdia V
Amaya M

AULA 5è

ESTABLES
(indicar nom)

ESPAIS
ESTABLE DEL
GRUP

AULA VERDA

ÀNGELS M

ÀNGELS M

AULA LILA

AULA 3r

9

6è A PRI

14

Ester
Cabezas

Anna B
Marta G
Carla N
Elisenda S
Oriol C

6è B PRI

14

Nàdia
Velasco

Anna B
Marta G
Carla N
Elisenda S

AULA 6è

ÀNGELS M

AULA
ANGLÈS

Quan fem subgrups, per a suports educatius fora de l’aula, si aquest
fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, caldrà
mantenir la distància de seguretat i utilitzar la mascareta.
S’enumeren les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta
circumstància:
ACTIVITAT O
MATÈRIA

GRUPS ESTABLES
DELS QUALS PROVÉ
L’ALUMNAT

DOCENT

HORARI

Religió

6èA i 6èB

Elisenda

1 sessió setmanal

SEP

6èA i 6èB

Esther Cabezas

Dimarts i dijous
12.20h a 12.50h (6è)

3r (1), 4t (2), 5è (2) i 6è B
(1)

Carla Novo

Aula d’acollida

OBSERVACIONS
(si s’escau)

5. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de
l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.
A l’escola comptem amb dues docents que realitzaran l’Atenció a la
Diversitat de l’alumnat que ho necessiti. L’Atenció a la Diversitat es
realitzarà tant a l’aula de referència del grup com a altres espais del
centre, si és necessari, i sempre tenint en compte les necessitats de
l’alumnat

(hi

ha

alumnes

que

requereixen d’una atenció molt

individualitzada i requereixen sortir de l’aula). Si s’utilitza un espai
compartit, caldrà fer la desinfecció després del seu ús.
A l’escola tenim 7 alumnes nouvinguts/des susceptibles de rebre
atenció LIC: dos procedents del Marroc, un procedent de Rússia, un
altre procedent de Mèxic, un de Colòmbia i un d’Uruguai. Aquests
alumnes pertanyen a diferents grups de cicle mitjà i de cicle superior.
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Aquest curs s’ha dotat a l’escola amb una aula d’acollida on es farà un
acompanyament més individualitzat i es reforçarà la llengua catalana
de l’alumnat nouvingut. Si en alguna sessió a l’aula d’acollida,
coincideixen diferents alumnes de diferents grups estables, hauran de
respectar la distància de seguretat, portar la mascareta i fer la
desinfecció de l’espai després d’utilitzar-lo.
A l’escola comptem amb una vetlladora que atendrà a tres alumnes. Al
passar per més d’un grup estable, caldrà que mantingui la distància de
seguretat i que porti la mascareta.
Finalment, la referent de l’EAP (Equip d’assessorament i orientació
psicopedagògic) assistirà tres dilluns al mes a l’escola. Les tasques que
realitza són d’observació de l’alumnat al qual el/la tutor/a ha fet una
derivació, així com de seguiment d’aquells alumnes NESE (Necessitats
Educatives de Suport Educatiu). També, es reuneix amb els/les
tutors/es i/o familiars del/la alumne/a per a fer el traspàs de les
observacions que ha fet i participa a les reunions de CAD (Comissió
d’Atenció a la Diversitat) formades per l’equip directiu, la mestra
d’Atenció a la Diversitat i a les reunions CAD socials, on a banda de les
persones citades amb anterioritat, també hi assisteix la tècnica de
Serveis Socials de l’Ajuntament per fer el seguiment de l’alumnat del
centre en una possible situació de risc .
Al passar per més d’un grup estable i per més d’una escola, caldrà que
segueixi els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la
pandèmia elaborat amb el Departament de Salut (respectar la
distància de seguretat i l’ús de la mascareta).
Pel que fa a les entrevistes que fa amb els i les tutors/es i amb els
familiars dels i les alumnes, preferentment es realitzaran de manera
telemàtica. 
Les reunions de CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) es
realitzaran presencialment a l’escola mantenint les mesures de
seguretat o telemàticament, sempre tenint en compte la situació
epidemiològica del nostre territori.

6. Organització de les entrades i sortides.
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En el nostre centre tenim dos accessos que es poden utilitzar com a
entrada i sortida (Porta d’entrada principal -barri gran- i porta d’accés a
la pista). Dividirem l’alumnat de manera que utilitzin els diferents
accessos al centre depenent del curs escolar que facin.
●

Entrades i sortides
Accés des de fora del centre:
1.

Pista: cicle mitjà i superior

2. Barri gran: infantil i inicial
●

Accés a l’aula
:
1.

Escales d’emergència: cicle mitjà i superior

2. Escala principal: blava i inicial
Entrades i sortides
Accés
Grup

Horari
entrada
matí

Horari sortida
migdia

Horari entrada
tarda

Horari sortida
tarda

Entrada a
l’escola

A l’aula

Aula blava
(infantil)

Barri gran

Escala
principal

8.50h

12.20h

14.50h

16.20h

Aula lila
(infantil)

Barri gran

Escala
principal

8.50h

12.20h

14.50h

16.20h

Aula verda
(infantil)

Barri gran

Escala
principal

8.50h

12.20h

14.50h

16.20h

1r PRI

Barri gran

Escala
principal

9.00h

12.30h

15.00h

16.30h

2n PRI

Barri gran

Escala
principal

9.00h

12.30h

15.00h

16.30h

3r PRI

Escala
pista

Escales
d’emergència

9.00h

12.30h

15.00h

16.30h

4t PRI

Escala
pista

Escales
d’emergència

9.00h

12.30h

15.00h

16.30h

5è PRI

Escala
pista

Escales
d’emergència

8.50h

12.20h

14.50h

16.20h

6è A PRI

Escala
pista

Escales
d’emergència

8.50h

12.20h

14.50h

16.20h

6è B PRI

Escala
pista

Escales
d’emergència

8.50h

12.20h

14.50h

16.20h

A cada porta d’entrada hi haurà dues persones que s’encarregaran
d’anar posant gel hidroalcohòlic als alumnes que vagin accedint al
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centre, per tal de fer una desinfecció de les mans. Tot l’alumnat ha de dur
la mascareta posada.
D’altra banda, en el recorregut per les escales fins arribar a l’aula hi
hauran mestres que vigilaran que es segueixin les mesures i es respecti la
distància de seguretat.
A educació infantil les mestres aniran a recollir a l’alumnat a la porta
d’accés al centre.
A educació primària l’alumnat pujarà tranquil·lament fins a l’aula, on
estarà la persona que es farà càrrec del grup.
En el cas de germans, que hagin d’entrar al centre en diferent horari i la
família no pugui romandre esperant fins a l’altre franja horària, es
contempla que els dos infants puguin entrar a l’escola a la primera franja
horària. En aquest cas l’alumnat de la segona franja horària romandrà a
la seva aula.
Les famílies no podran accedir al centre. Només serà permesa l’entrada
d’una persona per infant, en el cas de l’alumnat de 3 anys en període
d’adaptació. Les persones que accedeixin al centre ho hauran de fer amb
mascareta i prèvia higienització de les mans.

7. Organització de l’espai d’esbarjo.
Els grups estables es mantindran durant l’hora d’esbarjo. Per aquest
motiu a cada grup se li assignarà el lloc on haurà de passar l’estona del
pati; aquest espai anirà canviant durant la setmana. Per minimitzar
riscos, es recomana que durant l’estona d’esbarjo s’utilitzi la mascareta ja
que hi hauran diferents grups estables simultàniament al pati.
Durant l’estona d’esbarjo la vigilància de cada grup estable la
realitzarà

els/les

docents

de

referència

del

cicle

(veure

quadre

professorat de l’apartat 4).
Aquest curs escolar durant l’estona d’esbarjo no s’oferirà l’espai de
ball; l’espai de biblioteca només s’utilitzarà per gestionar el préstec de
llibres i contes i s’haurà d’accedir amb mascareta i respectant les
mesures de seguretat.

13

La sortida al pati serà esglaonada. Aquest serà l’horari:
Grups

Horari

Infantil i Inicial

10:20-10:50

Mitjà i Superior

11:00-11:30

Espai
Grup

Horari
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Aula blava
(infantil)

10.20 a 10.50h

Sorral P3

Sorral P3

Sorral

Pista A

Pista B

Aula lila
(infantil)

10.20 a 10.50h

Pista A

Sorral

Pista A

Porxo

Sorral P3

Aula verda
(infantil)

10.20 a 10.50h

Sorral

Pista B

Sorral P3

Sorral P3

Porxo

1r PRI

10.20 a 10.50h

Porxo

Pista A

Porxo

Pista B

Sorral

2n PRI

10.20 a 10.50h

Pista B

Porxo

Pista B

Sorral

Pista A

3r PRI

11.00 a 11.30h

Pista A

Sorral

Porxo

Pista B

Font-lateral

4t PRI

11.00 a 11.30h

Font-lateral

Pista A

Sorral

Porxo

Pista B

5è PRI

11.00 a 11.30h

Pista B

Font-lateral

Pista A

Sorral

Porxo

6è A PRI

11.00 a 11.30h

Porxo

Pista B

Font-lateral

Pista A

Sorral

6è B PRI

11.00 a 11.30h

Sorral

Porxo

Pista B

Font-lateral

Pista A

8. Relació amb la comunitat educativa.
Les reunions de Consell Escolar i de les comissions delegades es faran
per via telemàtica. La previsió de les reunions serà la següent:

CONSELL ESCOLAR
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Calendari
previst
Setembre

Desembre
Gener febrer
Juny

Previsió de punts a tractar
-

Pla d’organització de centre 2020-21.
PGA.
Memòria.
Eleccions Consell Escolar.

Modalitat de
la reunió
Telemàtica

- Constitució del Consell Escolar.

Telemàtica

- Aprovació pressupost.
- Tancament exercici anterior.

Telemàtica

- Tancament curs.
- Aprovació calendari 2021-2022..

Telemàtica

COMISSIÓ DE MENJADOR
Calendari
previst

Previsió de punts a tractar

Modalitat de la
reunió

Octubre

- Planificació auditories.

Telemàtica

Febrer - març

- Valoració auditories realitzades.

Telemàtica

Juny

- Tancament curs.

Telemàtica

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS.
Calendari
previst

Previsió de punts a tractar

Modalitat de la
reunió

Octubre

Valoració inscripcions.
Oferta d’activitats.

Telemàtica

Juny

Tancament curs.

Telemàtica

La difusió, a la comunitat educativa, del pla d’organització del curs
2020-2021 es farà mitjançant correu electrònic. A banda d’això, també
estarà disponible al bloc de l’escola.
(
https://blocs.xtec.cat/escsagradafamiliadecaldesdestrac/).
Durant el curs 2020-2021 les reunions de tutoria amb les famílies es
realitzaran, preferiblement, de manera telemàtica o per via telefònica. A
més a més, també es pot utilitzar el correu electrònic per comunicacions
puntuals, el correu electrònic del tutor/a es facilitarà a l’inici de curs. La
reunió d’inici de curs també es realitzarà en format telemàtic, mitjançant
el Meet de Google.
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Si cal fer alguna gestió a la secretaria del centre caldrà demanar cita
prèvia.
En el cas que una família de l’escola requereixi d'assessorament en l’ús de
les eines de comunicació escollides pel centre, així com les plataformes
digitals que utilitza el centre i tenint en compte les eines que pugui tenir
la

família

(mòbil,

ordinador,

tauleta,...),

els

tutors

i

les

tutores

acompanyaran a les famílies en el procés de digitalització; la direcció
també assessorarà les famílies, si s’escau.

9. Servei de menjador (veure annex 3)
El dinar es realitzarà dins del menjador escolar. A l’espai de menjador els
grups estables s’hauran de mantenir i garantir que hi ha una distància
de seguretat respecte a altres grups estables. En cas que no sigui
possible, i en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup
estable, caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la
distància entre els comensals.
Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, i atès que
disposem d’un espai reduït de menjador, farem els següents torns per tal
de garantir-les:
CURS/GRUP/NIVELL

HORA DE DINAR

Educació Infantil

de 12.30 a 13.15h

1r, 2n i 3r PRI

de 13.20 a 13.55h

4t, 5è i 6è PRI

de 14 a 14.30h

Caldrà rentar les mans abans i després de l’àpat. L’empresa de menjador
realitzarà la neteja, desinfecció i ventilació dels espais després de cada
torn.
Les activitats posteriors i anteriors als àpats s’hauran de realitzar,
preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació diferenciada d’espais per a
cada grup estable. Quan això no sigui possible caldrà fer ús de la
mascareta. També es podran utilitzar espais interiors, sempre que sigui
necessari. Quan no sigui possible la utilització d’un espai interior per a
infants d’un mateix grup estable, caldrà garantir la separació entre els
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alumnes dels diferents grups i l’ús de mascareta, així com organitzar
separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups
estables. També es realitzarà la neteja, desinfecció i ventilació dels espais
abans i després de la seva utilització.

10. Pla de neteja, desinfecció i ventilació. (veure annex 4)
Abans de l’obertura del centre educatiu al setembre, s’haurà de
completar la llista de comprovació per a l’obertura facilitada pel
Departament d’Educació. A més més, diàriament, abans de l’obertura del
centre, s’haurà d’emplenar el llistat de comprovació per a centres
educatius (annex 5)
Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització amb l’alumnat sobre les
mesures higièniques de prevenció, el mateix alumnat, quan estigui
utilitzant un espai que no és el del seu grup estable, col·laborarà en les
actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar
l’espai i així possibilitar el seu nou ús en bones condicions.
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis
en un espais interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com
a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més
durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Si és possible, es
deixaran les finestres obertes durant les classes.
Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes,
evitant així més contacte en les manetes de les portes.
Els residus (mocadors…) s’hauran de llençar en una paperera amb tapa
accionada amb pedal.
A l’annex 4 d’aquest pla trobareu definit el pla de neteja elaborat per
l’ajuntament.

11. Extraescolars i acollida. (veure annex 6)
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Acollida matinal

Es farà a l’espai de menjador, s’haurà de mantenir la distància
interpersonal d’1,5 metres i tant el responsable de l’acollida com els
infants hauran de portar mascareta.
Cada infant podrà anar acompanyat per únic familiar. Abans d’entrar
al centre s’haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop a
dins haurà de mantenir la distància de seguretat amb la resta de
persones que estiguin a l’espai d’acollida. L’acompanyant haurà
d’accedir al centre amb mascareta.
Quan finalitzi el període d’acollida, els infants aniran cap a la seva aula
de referència amb mascareta. Acabat l’horari d’acollida caldrà ventilar,
netejar i desinfectar l’espai.

Activitats extraescolars
Les activitats extraescolars, quan suposin una barreja d’alumnes dels
diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de
seguretat i/o utilitzant la mascareta.
A continuació detallem les activitats complementàries que es fan al
centre:
ACTIVITAT

NOMBRE
D’ALUMNES

GRUPS DELS
QUALS
PROVENEN ELS
ALUMNES

PROFESSIONAL
RESPONSABLE

ESPAI ON ES
REALITZA
L’ACTIVITAT

Aquesta graella s’emplenarà una vegada se sàpiga l’oferta definitiva d’activitats i el
nombre d’alumnes que hi participaran.

Durant els trasllats de l’alumnat sempre caldrà portar mascareta si no
es pot assegurar el manteniment de la distància de seguretat.
A l’annex 6 d’aquest pla trobareu definit el protocol d’actuacions elaborat
per l’empresa 
Lleure 3D que gestiona les activitats extraescolars de
l’escola.
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12. Activitats complementàries
A l’escola es realitzen diferents tipus de sortides:
-

Sortides on participa tota l’escola.

-

Sortides on participa l’alumnat de primària (celebració de la
castanyada i Dijous gras).

-

Sortides on participa tot un cicle (tant d’infantil com de primària).

-

Sortides on participa un grup classe.

Les colònies escolars d’aquest curs es distribuiran de la següent manera:
-

Colònies a Mas Pinsach de 1r a 4t.

-

Camp d’Aprenentatge a Empúries a 5è.

-

Viatge de final de curs a Rialp a 6è.

Les sortides i colònies, quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents
grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat i
utilitzant la mascareta.
Durant els trasllats sempre caldrà portar mascareta si no es pot
assegurar el manteniment de la distància de seguretat.
En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran
les activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene
habituals: distància física de seguretat, rentat de mans, etc.

13. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació
i govern.
ÒRGANS

TIPUS DE
REUNIÓ

FORMAT DE LA REUNIÓ

PERIODICITAT/
TEMPORITZACIÓ

Equip directiu

Planificació

Presencial

Una per setmana

Cicle d’infantil

Informació i
planificació

Presencial

Una per setmana

Cicle Inicial

Informació i
planificació

Presencial

Una per setmana

Cicle mitjà

Informació i
planificació

Presencial

Una per setmana
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Cicle superior

Informació i
planificació

Presencial

Una per setmana

Equip docent de 6è

Coordinació

Presencial

Una per setmana

CAD

Coordinació

Presencial/telemàtic

Una per setmana

Coordinadors pedagògics

Coordinació

Presencial

Una per setmana

Claustre

Informació i
planificació

Presencial

Bimestral, aprox.

Claustre pedagògic

Coordinació

Presencial

Bimensual

Equip docent atenció a la
diversitat

Coordinació

Presencial/telemàtic

Una per setmana

Les reunions es faran respectant les mesures de seguretat. S’haurà de
garantir la distància interpersonal i la utilització de la mascareta.

14. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de Covid-19.
En un entorn de convivència com és un centre educatiu, la detecció
precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és
una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i
preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics.
En el cas que un 
alumne/a presenti símptomes compatibles amb la
COVID-19 a l’escola
:
●

Se’l portarà a un espai separat d'ús individual, ben ventilat,
acompanyant d’un docent.

●

Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha
iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).

●

Es contactarà immediatament amb la família per tal que vingui a
buscar l’infant o adolescent.

●

En cas de presentar símptomes de gravetat (dificultat per respirar,
afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents,
dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se…) es
trucarà també al 061.

●

Es recomanarà a la família que es traslladin al domicili i, des d’allí,
contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de
referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la
20

persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar la
traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic.
●

Des de l’escola contactarem amb els Serveis Territorials d’Educació
per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut
pública.

Quan la 
simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no
lectius, la família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el
seu CAP de referència o al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària),
per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.
La família de l’alumne/a amb símptomes haurà de contactar amb el seu
CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.
Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb
qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el
resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública, mitjançant
el gestor Covid del CAP, serà l'encarregada de la identificació, aïllament i
seguiment dels contactes estrets.
No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents
(contactes del grup de convivència estable) mentre s’estigui a l’espera del
resultat de la prova.
En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de
l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració,
sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària en coordinació amb
l’autoritat educativa.
Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través
dels

Serveis

Territorials.

Els

elements

de decisió per a establir

quarantenes i/o, si escau, tancaments parcials o total del centre seran:
●

Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència
estable:

tot el grup de convivència estable té consideració de

contacte estret, per tant s’hauria de recomanar la quarantena de
tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer
contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per
tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial per a
aquest grup. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de
convivència

estable

que

siguin

contacte

estret

d’un

cas

diagnosticat. 
Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no
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eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14
dies que dura el període màxim d’incubació.
●

Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos
grups de convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un
torn, una ala d’un edifici…): tot el grup de convivència estable pot
tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la
valoració de vigilància epidemiològica, es podria recomanar la
quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14
dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància
d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de
l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies.
Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència
estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un
resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la
necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura
el període màxim d’incubació.

●

Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a
grups

de

convivència en diferents espais: tot el grup de

convivència estable té consideració de contacte estret, per tant
s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència
afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas,
amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar
la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també
durant 14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de
convivència

estable

que

siguin

contacte

estret

d’un

cas

diagnosticat. 
Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no
eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14
dies que dura el període màxim d’incubació.
En el marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un test PCR a tots els
membres dels grups de convivència estable que siguin contacte estret
d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test no eximeix de la
necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el
període màxim d’incubació.
En qualsevol dels casos, en funció dels resultats de l’estudi de cas dirigit
per l’autoritat sanitària, aquesta pot decidir ampliar l’estratègia de cerca
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activa de casos mitjançant test microbiològics més enllà dels grups de
convivència on s’hagin detectat casos.

RETORN AL CENTRE EDUCATIU
En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari
realitzar-la, la persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la
simptomatologia. De manera general, els infants es podran reincorporar
quan faci 24 hores que es troben sense febre.
Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés
hospitalari, ha estat atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament
domiciliari, seguint les recomanacions de l´OMS, l’aïllament es mantindrà
durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin
transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes. No
serà necessària la realització d’una PCR de control.
En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a
la reincorporació a l’escola.

ACTUACIÓ EN CAS DE GERMANS I/O FAMILIARS D’UN CAS
Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha
realitzat PCR i s’està a l’espera dels resultats) han de quedar-se casa fins
a conèixer el resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al
centre educatiu.
En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars
que són contactes estrets han de fer quarantena durant 14 dies i, en el
marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un PCR a aquests germans
o altres familiars convivents. Un resultat negatiu d’aquest test als
contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena en els
convivents durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.
En qualsevol cas, no està indicat l’aïllament preventiu de les persones
que integren el grup de convivència estable dels germans o familiars del
cas en el moment de fer-los la PCR en el marc de la cerca activa de
contactes. En el cas que es confirmés la positivitat en aquests test,
s’establiran les mesures oportunes en els grups de convivència dels
germans o familiars convivents.
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DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19
PERSONA
RESPONSABLE DE
REUBICAR L’ALUMNE I
CUSTODIAR-LO FINS
QUE EL VINGUI A
BUSCAR

CASOS POTENCIALS

ESPAI HABILITAT
PER A
L’AÏLLAMENT

PERSONA
RESPONSABLE DE
TRUCAR LA FAMÍLIA

PERSONA
RESPONSABLE DE
COMUNICAR EL CAS
ALS SSTT

Educació Infantil

Despatx AMPA

Personal de reforç
a infantil

Tutor/a o un
membre de l’equip
directiu.

Membre de l’Equip
directiu

Cicle inicial

Despatx AMPA

Personal de reforç
de inicial

Tutor/a o un
membre de l’equip
directiu.

Membre de l’Equip
directiu

Cicle mitjà i superior

Despatx AMPA

Personal de reforç
de mitjà i superior

Tutor/a o un
membre de l’equip
directiu.

Membre de l’Equip
directiu

SEGUIMENT DE CASOS
En el cas que es presenti algun cas al centre, s’emplenarà el quadre
següent per fer el seguiment dels mateixos. A banda d’això, la directora
emplenarà l’aplicatiu TRAÇACOVID.
ALUMNE/A

DIA I HORA DE
LA DETECCIÓ

EXPLICACIÓ DEL PROTOCOL
SEGUIT I OBSERVACIONS
(incloure el nom de la persona
que ha fet les actuacions i el
nom del familiar que l’ha vingut
a buscar)

PERSONA DE SALUT
AMB QUI ES MANTÉ EL
CONTACTE I CENTRE
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

PERSONA REFERENT
DEL CENTRE PELS
CONTACTES AMB
SALUT (mantindrà el
contacte amb salut i
farà seguiment del cas)

15. Seguiment del pla.
Els responsables de seguiment d’aquest pla seran l’Equip Directiu i la
coordinadora de riscos laborals.
El o la responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre
educatiu és la directora.
Es farà una valoració trimestral del funcionament del pla, fent les
modificacions pertinents, si s’escau.

INDICADORS DE SEGUIMENT DEL PLA
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Actuacions

Indicadors

Instruments
d’avaluació

Temporització

Responsable

Organització de les
entrades i sortides del
centre de forma
esglaonada

Valoració del
funcionament

Qualitatiu/Memòria

Trimestral

Claustre

Funcionament de l’ús del
pati

Valoració del
funcionament

Qualitatiu/Memòria

Trimestral

Claustre

Trimestral

Equip directiu i
empresa de
menjador

Trimestral

Equip directiu i
empresa
d’extraescolars

Trimestral

Equip directiu,
Claustre i
Ajuntament

Enquesta

Enquesta
Funcionament de l’estona
de menjador

Valoració del
funcionament

Qualitatiu/Memòria
Acta reunions

Activitats extraescolars

Valoració del
funcionament

Qualitatiu/Memòria
Acta reunions

Pla de neteja, desinfecció
i ventilació d’espais

Valoració del
funcionament

Qualitatiu/Memòria
Acta reunions

% dies de curs
que els aspectes
de la Llista
diària de
comprovació
estan correctes

Quantitatiu/Llista
de comprovació
(Annex -)

16. Pla d’acollida de l’alumnat d’educació infantil
1.1 Composició dels grups d’infantil.
L’alumnat del nostre centre estarà distribuït en 3 grups d’educació
infantil d’aproximadament 16 alumnes cada grup. Aquest grups
estan formats per alumnat de 3, 4 i 5 anys.
1.2 Mestres que intervendran a cada grup.
Cada grup tindrà 1 tutora (mestre de referència), una mestra de
suport i 3 especialistes. La mestra de suport i els especialistes, com
faran classes també a altres grups, mantindran la distància de
seguretat i /o portaran mascareta.
1.3 Recollida dels alumnes a les entrades.
La tutora del grup anirà a l’entrada adjudicada al seu grup classe
per tal de recollir a l’alumnat. Amb caràcter general les famílies no
podran accedir al centre, tot i que es podran fer excepcions amb
l’alumnat de 3 anys durant les primeres setmanes. En aquest cas,
entrarà a acompanyar 1 adult (amb mascareta).
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1.4 Persona acompanyant.
Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el
període d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la
COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi
podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb
la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els
darrers 14 dies.
Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una
malaltia

de

risc

davant

de

la

COVID-19

(diabetis,

malaltia

cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica,
malaltia

pulmonar

crònica,

malaltia

renal

crònica,

immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com
dones

embarassades,

hauran

d’avaluar

la

conveniència

de

participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de
referència.
Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat
per

una

sola

persona

(que

pot

canviar durant el període

d’adaptació). Els germans que es trobin simultàniament en el
període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues
persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la
resta de membres de la unitat familiar.
Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir
contacte amb el seu infant i haurà de mantenir la distància de
seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula (inclosos
infants, persones acompanyants i persones educadores).
Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans
amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre
educatiu i també abans d’entrar a l’aula. També es recomana rentat
de mans a la sortida del centre educatiu.
Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu
amb una mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada.
1.4 Higiene de les mans
L’alumnat d’educació infantil es rentarà les mans diverses vegades
al dia:
●

En arribar a l’escola

●

Abans d’esmorzar

●

Després d’esmorzar
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●

En tornar del pati

●

Abans de marxar cap a casa

A més, a les aules es comptarà amb dispensadors de gel
hidroalcohòlic.
1.5 Organització de l’aula
Dins l’aula es mantindran el mateix tipus d’activitats que es
realitzaven els cursos anteriors: activitats en rotllana, racons de
treball, espais d’experimentació…
En les activitats de rotllana s’espaiarà als nens fins a 1m de
distància, sempre i quan l’espai ho permeti.
En les activitats de racons que es requereixi l'ús d’una taula, es
posaran les cadires mantenint la distància d’1 metre. En les activitats
de racons que es realitzin a terra, s’ampliarà l’espai de treball per tal
que es pugui mantenir la distància.
Pel que fa a espais i tallers, enguany les activitats es realitzaran amb
el grup classe, no hi haurà barreges amb els altres grups d’infantil.
Per a la resta d’activitats que es realitzen (projecte, entrada
relaxada,

treball

emocional),

sempre

s’intentarà

mantenir

la

distància d’1 metre entre els alumnes, en qualsevol dels formats
d’organització.
1.6 Moments d’higiene
En les aules blava i lila, les tutores vetllaran per a que els/les
alumnes de les dues aules no coincideixin en l’espai del lavabo.
Pel que fa a l’aula verda, que comparteix lavabo amb les aules de 1r i
2n, s’intentarà establir horaris per a que els/les alumnes de diferents
aules no coincideixin en el mateix lavabo. Tot i així, si és
imprescindible que un/a alumne faci ús del lavabo fora dels horaris
establerts, la mestra vetllarà per a que no coincideixi a l’espai del
lavabo amb alumnes d’altres aules.

17. Pla de treball del centre educatiu en confinament a infantil i
primària.
En el quadre següent detallem, per cicles, el pla de treball que es seguirà
en cas de confinament d’un grup, nivell, o de tot el centre.
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NIVELL
EDUCATIU

MÈTODE DE TREBALL
I RECURSOS
DIDÀCTICS
PREVISTOS

MITJÀ I PERIODICITAT
DEL CONTACTE AMB
EL GRUP

MITJÀ I PERIODICITAT
DEL CONTACTE
INDIVIDUAL AMB
L’ALUMNE/A

MITJÀ I
PERIODICITAT DE
CONTACTE AMB LA
FAMÍLIA

EDUCACIÓ
INFANTIL

Enviament setmanal
de tasques referides
a les diferents àrees
mitjançant correu
electrònic.

Videotrucada
(utilitzant meet) 1 cop
a la setmana en
grups de màxim 3-4
alumnes.

Tutories
individualitzades per
mitjà de
videoconferència quan
sigui necessari, a
demanda de la família
o de la tutora.

Contacte setmanal
per correu
electrònic per a
“revisió-acompanya
ment” de les
tasques .

CICLE INICIAL

Proposta de tasques
referides a les
diferents àrees,
mitjançant Moodle.

Videotrucada
(utilitzant meet) 1 cop
a la setmana amb
grups reduïts..

Tutories
individualitzades per
mitjà de
videoconferència quan
sigui necessari, a
demanda de la família
o de la tutora.

Setmanalment
utilitzant correu
electrònic o per via
telemàtica
mitjançant Meet, si
és necessari.

CICLE MITJÀ

Proposta de tasques
referides a les
diferents àrees,
mitjançant Moodle.

Videotrucada
(utilitzant meet) 1 cop
a la setmana amb
grups reduïts.

Tutories
individualitzades per
mitjà de
videoconferència quan
sigui necessari, a
demanda de la família
o de la tutora.

Setmanalment
utilitzant correu
electrònic o per via
telemàtica
mitjançant Meet, si
és necessari.

CICLE
SUPERIOR

Proposta de tasques
referides a les
diferents àrees,
mitjançant Moodle.

Videotrucada
(utilitzant meet) 1 cop
a la setmana amb
grups reduïts..

Tutories
individualitzades per
mitjà de
videoconferència quan
sigui necessari, a
demanda de la família
o de la tutora.

Setmanalment
utilitzant correu
electrònic o per via
telemàtica
mitjançant Meet, si
és necessari.

28

ANNEXOS
29

30

annex 1

31

annex 1

32

annex 2

33

annex 3

34

35

36

annex 4

37

38

39

annex 5

40

41

annex 6

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

