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GRUPS ESTABLES, RATIOS
I DISTANCIAMENT FÍSIC
Organització en grups de convivència estable (GCE)
Grup estable d’alumnes + tutor/a + altres docents o
personal de suport educatiu a l’educació inclusiva, si la
major part de la seva jornada transcorre en aquest grup.

S’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, el manteniment de la distància física de seguretat i l’ús de la mascareta quan:
aTerceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres
professionals de suport educatiu).
a Diferents GCE s’hagin de relacionar entre si.
aFora del grup de convivència estable (desplaçaments pel centre, aules d’acollida, transport escolar, claustre del professorat, etc.)
Així si es dona un cas positiu, els contactes esporàdics no han d’aïllar-se.
L’organització entorn a grups de convivència estables exclusivament està indicat per tal de
facilitar la traçabilitat de possibles casos que es donin en els centres educatius. Això permet
que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal i, en funció de la situació específica de la pandèmia, l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables.
Garantim l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, sense fixar el nombre
d’integrants del grup. El Departament d’Educació ens ha assignat un docent extra a
infantil i primària i una altre a secundària. Amb aquest recurs i la disponibilitat d’espais
hem conclòs que la disminució de ràtios dels grups-classe és inviable. Per això, en el
Pla d’organització per a l’obertura del Col•legi, hem optat per:
aMantenir les ràtios habituals dels diversos grups-classe.
aExtremar les mesures d’higiene i seguretat, especialment l’ús de mascaretes.
aReforçar les àrees per assegurar la continuïtat de la docència en qualsevol 		
escenari.
La RESOLUCIÓ SLT/1429/2020 estableix la distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m,
amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona.
aLa majoria d’espais del centre permeten un espai superior als 2,5 m2 per persona.
aEn cada aula d’un GCE s’assegura, en la distribució de l’alumnat, la màxima distància
interpersonal possible.
aEn tot cas, l’ús de la mascareta garanteix les mesures de seguretat quan no es pot 		
mantenir la distància mínima.
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