FAQ’s sobre plans de contingència 21-22

etapa - data

2n cicle EI (*)/EP - 7 de setembre de 2021 NOU!
Un centre amb 2 grups de segon cicle d'infantil autoritzats, amb 24 alumnes en total, pot
ajuntar-los en un mateix espai, sempre amb 2 mestres a l'aula?
Ho poden fer. Aquests dos grups es consideraran un únic grup estable de convivència i
hauran de seguir en tot moment el que s'estableix als protocols.
(*) En el cas de 1r cicle d’EI, consulteu les indicacions de l’IEPI.
totes les etapes - 2 de setembre de 2021
Quines mesures s’han d’aplicar en el cas d’activitats extraescolars esportives?
Han de tenir en compte allò previst a la Resolució conjunta de 4 de juny:
● Annex 1 punt 5.5.
● Annex 11.
ES - 2 de setembre de 2021
Hi ha centres que tenen prevists viatges amb Erasmus durant el primer trimestre. Es poden
fer?
Es poden fer. Els participants han d’estar vacunats i s’han de seguir els protocols.
EI/EP - 2 de setembre de 2021
A la Resolució conjunta de 4 de juny, l'annex 7 diu:
1.2. Si s'empra una sola sala gran per menjar, existeixen diferents mesures per garantir la
distància de seguretat:
L'alumnat dels grups estables es mantindrà agrupat entre si, mantenint la distància d'1,5 m
entre els membres del grup (llevat dels grups estables de convivència d'educació infantil, atès que
no duen mascareta) i amb una distancia de més d'1,5 m entre les diferents agrupacions de grups
estables, si és possible, amb elements físics que la garanteixin, com mampares.
1.4. Es podran utilitzar les aules mateixes per menjar, i, en aquest cas, servir el menjar amb la
utilització de carros amb safates (si és possible amb carros calents). En aquest cas se seguiran les
mateixes indicacions que quan sigui horari lectiu.
Llavors, si es dina a l’aula cal mantenir la distància d’1,5 m o no?
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A l'hora de dinar, amb excepció dels infants menors de 6 anys que no duen mascareta, les
mesures tant si es menja al menjador com a l'aula és guardant la distància de 1,5 m.
EI/EP - 29 de juny de 2021
Un centre petit pot fer GEC de dos nivells si la suma de ràtios no supera la ràtio màxima
establerta?
Ho poden fer. Tindran un GEC mixt, Aquest fet no afectarà sempre i quan durant tot el
temps el grup funcioni com a GEC i respecti les normes corresponents als GEC.
EI/EP - 29 de juny de 2021
Un centre que desdobla internament un nivell, malgrat ser menys de la ràtio màxima
establerta, pot considerar GEC tot el nivell (part del temps separats i la resta fent activitats
conjuntes)?
Ho poden fer. El desdoblament intern no afectarà sempre i quan durant tot el temps,
estiguin junts o separats, el grup funcioni com a GEC i respecti les normes corresponents als
GEC.
totes les etapes - 29 de juny de 2021
Una família es pot negar a lliurar còpia de la cartilla de vacunes del seu fill o filla al centre
educatiu? Els centres educatius poden sol·licitar a les famílies aquesta informació?
En principi no es pot exigir aquesta documentació perquè les vacunes no son obligatòries.
ES - 28 de juny de 2021
En els patis dels IES s'ha d'adoptar alguna mesura de separar zones de pati per grups o
nivells o es poden fer tots a l'hora mantenint les distàncies interpersonals?
A la Resolució conjunta de 4 de juny trobem les següents referències als esbarjos:
ANNEX 1, punt 3.9. Per tal d'evitar aglomeracions i limitar els contactes, cal tenir en compte
aquestes mesures: e.S'han d'organitzar torns per al temps d'esplai al pati, diferenciats per
edats, tenint en compte els grups de convivència estable, en franges horàries o espais
diferents.
ANNEX 6, punt 3.
No queda determinada, per tant, l’obligatorietat de delimitar zones en el cas d’etapes on no
hi ha GEC. Sí s’ha de tenir en compte que a partir de primer d'ESO s'ha de mantenir, sempre
que sigui possible, la distància interpersonal de seguretat establerta: 1,5 m en les
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interaccions entre les persones adultes, en els desplaçaments de l'alumnat i fora de l'aula
(annex 1, punt 3.4.a).
totes les etapes - 25 de juny de 2021
Els directors dels camps d'aprenentatge han preguntat, per l'actualització del seu pla de
contingència, si des de la conselleria s'ha previst que en els nivells d'alerta 0, 1 i en cas
excepcional 2 puguin fer-se activitats de pernoctació.
Mentre no canviem a un nivell pitjor es podran fer pernoctacions com es fan ara. S'ha
publicat el document de lleure i adaptat del del ministeri. Es parla de "grups de pernocta":
grups dins d’un GEC que en el cas d'un campament o bé qualsevol sortida són el grup
d’al·lots o al·lotes que dormen plegats. Es contempla que aquest grup quan està tot sol
sigui a l'interior o a l'exterior no cal que guardi distància ni dugui mascareta (per dormir no
la duen). L’enllaç al document:
http://www.caib.es/sites/joventut/ca/activitats_estiu-covid19/
EI/EP - 23 de juny de 2021
En un centre petit, es podria contemplar com a grup estable tota l’escola?
A hores d'ara aquesta possibilitat no és possible.
EI/EP - 23 de juny de 2021
Dos GEC poden estar junts si entre ells hi ha una bona distància i no es toquen? Per
exemple, a RCAT, poden compartir el mateix espai amb una distància suficient perquè no es
puguin mesclar?
Sí, és així: han de mantenir distància, no poden interactuar.
EI/EP - 23 de juny de 2021
Els mestres especialistes, poden anar a totes les aules? A l’escoles amb menys d’una línia,
normalment els especialistes són tutors.
Hi poden anar, guardant totes les mesures de seguretat. S’ha de tenir en compte que si es
produeix un cas a l'aula, seran considerats contactes estrets.
EI/EP - 23 de juny de 2021
Grups estables: quin és nombre màxim d’infants per grup?
El nombre màxim d'alumnes per cada GEC és la ràtio establerta per a cada etapa.
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EI/EP - 23 de juny de 2021
A l'hora del berenar els GEC, que estan sense mascaretes, han de mantenir 1’2 m o
1,5 m?
A EI, que no duen mascareta mai, no cal. A EP, que han de dur mascareta, sí, han de
mantenir la distància quan se la treuen.
totes les etapes - 23 de juny de 2021
Els docents han de emplenar un qüestionari abans d'incorporar-se a la feina com varen fer
en setembre?
No, de fet a les instruccions no hi ha cap annex específic, aquest curs s'ha eliminat
totes les etapes - 23 de juny de 2021
Les famílies han de tornar a signar la declaració responsable i el document del
consentiment de la PCR, que ja ho varen fer el curs passat?
Sí.
totes les etapes - 23 de juny de 2021
Els CC i els CP en l'escenari de nivell d'alerta 3/4, que implica desdoblaments de grups,
rebrien més professorat?
No està previst. Al nivell 3 i 4 només augmenten distància a partir de 3r d'ESO. En aquest
cas, es podria tornar a plantejar la semipresencialitat (esperem que no es doni el cas).
EI/EP - 23 de juny de 2021
Donat que podem fer activitats extraescolars en el centre, on hi participen nens de
diferents GCE, mantenint la distància de 1'5m, podem fer activitats lectives (tipus
tallers, espais d'aprenentatge, ambients, ...) internivells si mantenim la distància de
1'5 metres?
Seria com quan van a (Religió Católica) RCAT. Poden estar a un mateix espai alumnat de
diferents GEC però mantenint entre grups una separació mínima d'1'5 metres.
EI/EP - 23 de juny de 2021
Els centres educatius poden agrupar els germans bessons?
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És recomanable que sí, atès que continuem parlant de grups estables de convivència (GEC)
sense mascareta (EI) o amb mascareta però sense necessitat de complir distància de forma
estricta (EP). Però no és obligatori perquè, per una banda, la Resolució conjunta de 4 de juny
no fa referència a aquest aspecte. La competència de fer els agrupaments és del cap
d'estudis d'acord amb els criteris pedagògics de confecció de grups que hagi establert el
centre i ara, també segons allò que es pugui haver acordat al pla de contingència.
EI/EP - 23 de juny de 2021
Els tutors/es dels GEC poden anar a fer sessions de suport a altres grups?
Sí, però quan ho facin han de mantenir la distància mínima de 1’5 metres amb l’alumnat del
grup al qual fan suport.
EI/EP - 23 de juny de 2021
Poden entrar especialistes i professorat de suport als GEC?
Sí, però en tractar-se de persones alienes al GEC, no poden flexibilitzar la distància (com si
pot fer el tutor/a). Han de mantenir la distància mínima de 1’5 metres amb l’alumnat.
EI/EP - 23 de juny de 2021
Hi haurà instruccions específiques per als agrupaments en escoles petites? A la Resolució
conjunta del 4 de juny s’especifica que l’alumnat de diferents nivells no es pot ajuntar per
tal de realitzar determinades activitats.
A hores d'ara és així: ni tan sols pot interactuar l’alumnat de dos grups del mateix curs. S'ha
de planificar el proper curs a partir d'aquestes premisses.
EI - 23 de juny de 2021
Els especialistes que entren a EI seran considerats automàticament contacte estret i per
aquest motiu s'hauran de confinar?
Sí, és així de moment. No sabem si més endavant canviarà el concepte de contacte estret.
EI - 23 de juny de 2021
A EI han de dur un calçat diferent per utilitzar dins del centre?
No, no és necessari. S'ha llevat de les instruccions.
EI/EP - 23 de juny de 2021
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Aquest curs hem hagut d'habilitar aules a uns espais exteriors que té l'ajuntament donat
que les nostres aules són molt petites. L'ajuntament demana recuperar aquests espais. Ens
recomaneu fer la mudança ara o esperar el setembre en cas que pugui haver algun canvi
que ens obligui a requerir d'aquests espais de nou?
Segons la Resolució conjunta de 4 de juny necessiteu una aula per a cada grup
d'escolarització que tingueu assignat. No cal guardar distàncies de forma estricta. No es
preveu fer més grups més enllà d'això. Podeu retornar les aules a l'ajuntament.
EI/EP - 23 de juny de 2021
Poden interactuar alumnes del mateix nivell (de dos GEC) tant dins d'una aula com defora al
pati? És a dir. Si tenim dues línies poden fer lliure circulació els del grup A i el del B entre les
seves aules? I al pati poden jugar junts?
Als nivells d'alerta 1 i 2 els GEC del mateix curs no poden interactuar en cap cas. A la nova
normalitat (nivell d'alerta 0) dos grups del mateix curs (A i B) poden interactuar a l'exterior i
jugar junts al pati.

