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1.- ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE
1.1 En situació actual
Els alumnes assistiran de forma regular al centre seguint els horaris establerts per a cada etapa
i seguiran l’horari habitual de matèries de cada dia. A Educació Infantil, Cicle Inicial i Cicle
Mitjà, els suports que s’utilitzaran són els de paper tradicional. En cas de Cicle Superior i l’ESO,
s’utilitzaran llibres digitals i la plataforma TEAMS.
1.2 En cas de confinament parcial o tancament de centre
En aquest supòsit, tots els alumnes, des de P3 fins a 4t d’ESO, disposen d’un correu corporatiu
de Microsoft i de la plataforma de treball i videoconferències TEAMS i la gestió de les tasques i
les classes virtuals, com el curs passat, es faran per aquestes vies.
En el cas dels alumnes de CS i ESO, els alumnes també disposen d’ordinadors portàtils i tablets.
En la resta d’etapes, igual que s’ha fet els cursos anteriors, el centre vetllarà per tal que, en
cas de confinament, i en la mesura de les possibilitats, tots els alumnes tinguin un dispositiu
per poder connectar-se i treballar.
A l’etapa d’Educació Infantil, és l’espai on els alumnes necessitaran més ajuda i implicació
per part de les famílies. Es preveu que els mestres vagin fent trobades en petit grup via
videoconferència al llarg de la setmana. En aquestes trobades s’aprofitarà per treballar llengua
oral, càlcul mental, enigmes, contes,...... bàsicament activitats engrescadores que impliquin
que els alumnes interaccionin entre ells i s’expliquin com estan. Donat que aquesta vegada ja
es podrà preveure que els alumnes s’enduguin els materials d’aprenentatge a casa, els mestres
proposaran setmanalment activitats d’aquests suports per anar fent i així avançar en
l’adquisició d’hàbits, estratègies i coneixements.
A l’etapa d’Educació Primària, donat que, en cas de confinament es confinarà tot el grupclasse, cada matí els mestres es connectaran via videoconferència dues hores amb els alumnes
per tal d’explicar-los les tasques que han de fer cada dia. El dia següent, es corregiran les
anteriors i se’n proposaran de noves. En aquest sentit, els alumnes de CI i CM s’hauran endut
els materials per treballar a casa i els de CS ho faran amb els ordinadors portàtils i els llibres
digitals. Les tasques i materials complementaris es compartiran, de forma bilateral a través de
la plataforma TEAMS.
A l’etapa d’Educació Secundària, donat que hi ha alumnes que ja disposaran la pauta completa
de vacunes, la situació serà diferent a la resta d’etapes. En cas d’haver-hi un positiu confirmat
al grup-classe, només caldrà que es confinin els alumnes que no disposin de la pauta completa
de vacunació o que donin positiu en el cribratge massiu que es farà en el grup en qüestió. Així,
podem trobar que un mateix grup tingui alumnes als quals se’ls hagi de fer classe presencial a
l’escola i alhora alumnes que hagin de fer un seguiment des de casa. El seguiment d’aquests
alumnes es farà prioritzant les connexions de manera síncrona amb les classes presencials i fent
tutories i trobades virtuals individualitzades, en cas de necessitat. Igual que a l’etapa de CS,
els alumnes disposen de dispositius informàtics individuals i de llibres digitals, fet que facilita
el seguiment del dia a dia. Les tasques i materials complementaris es compartiran, de forma
bilateral a través de la plataforma TEAMS.
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2 .- ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS
2.1 Educació Infantil
Curs/
Nivell/
grup

Nº
alumnat

Professorat
estable

Altres
docents

P3A

14

Laura
Perxachs

P3B

14

Montse Gil

P4A

20

Sònia Muñoz

P4B

23

Anna Utset

Hèctor
Andreu
Inma
Domínguez
Anna Veron
Hèctor
Andreu
Inma
Domínguez
Anna Veron
Anna
Casadevall
Hèctor
Andreu
Inma
Domínguez
Anna Veron
Anna
Casadevall
Anna
Alcaide
Hèctor
Andreu
Inma
Domínguez
Anna
Casadevall

P5A

18

Cristina
Alemany

Hèctor
Andreu
Inma
Domínguez
Anna Veron
Laia Illa

P5B

18

Mireia Soley

Hèctor
Andreu
Inma
Domínguez
Anna Veron

Personal
d’atenció
educativa

Espai estable del
grup
Aula P3A

Aula P3B

1
Vetlladora
Olga Jiménez

Aula P4A

Aula P4B

1
Vetlladora
Olga Jiménez

Aula P5A

Aula P5B
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Laia Illa

2.2 Educació Primària
Curs/nivell/grup

Nº alumnat

Professorat
estable

Altres docents

1rA

25

Gemma
Cateura

1rB

24

Laia Raja

2nA

25

Jèssica
Sureda

2nB

25

Anna Aceña

Dani Cantero
Inma
Domínguez
Laia Raja
Laia Illa
Dani Cantero
Inma
Domínguez
Gemma
Cateura
Laia Illa
Dani Cantero
Inma
Domínguez
Laia Illa
Dani Cantero
Inma
Domínguez
Jèssica Sureda
Laia Illa

3rA

22

Anna
Fuertes

3rB

22

4tA

4tB

Personal
d’atenció
educativa

Espai
estable
del grup
Aula 1r A

Aula 1r B

Aula 2nA

Aula 2n B

Maria Calm
Imna
Domínguez
Isidre Pérez
Anna Veron
Adrià Zurita Imna
Domínguez
Isidre Pérez
Anna Veron

Aula 3r A

28

Aida
Planellas

Imna
Domínguez
Isidre Pérez
Maria Calm
Glòria Fradera

Aula 4t A

27

Glòria
Fradera

Imna
Domínguez

Aula 4t B

Aula 3r B
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Isidre Pérez
Maria Calm
Aida Planellas
5èA

25

Vicenç
Serrano

Imna
Domínguez
Isidre Pérez
Francesc
Framis
Maria Calm
Anna Alcaide

1
Vetlladora
Olga
Jiménez

Aula 5è A

5èB

24

Francesc
Framis

Imna
Domínguez
Isidre Pérez
Maria Calm
Anna Alcaide
Vicenç
Serrano

Aula 5è B

6èA

28

Carme
Gálvez

Imna
Domínguez
Isidre Pérez
Eli Gálvez
Maria Calm
Vicenç
Serrano
Anna Alcaide
Laia Illa

Aula 6è A

6èB

28

Eli Gálvez

Imna
Domínguez
Isidre Pérez
Carme Gálvez
Maria Calm
Anna Alcaide
Laia Illa

Aula 6è B
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2.3 Educació Secundària
2.3.1 Grups estables
Curs/nivell/grup

Nº
alumnat

Professorat estable

Altres
docents

1rA

25

Josep Mª Bancells

1rB

26

Clara Castrillo

2nA

30

Cori Prats

Pilar
Company
Xavier
Ferrer
Anna Brosed
Marta
Portas
Martí Bofill
Yolanda
Alía
Glòria
González
Cori Prats
Yolanda
Roig
Isidre Pérez
Judith
Clivillé
Pilar
Company
Xavier
Ferrer
Anna Brosed
Marta
Portas
Martí Bofill
Yolanda
Alía
Glòria
González
Yolanda
Roig
Isidre Pérez
Judith
Clivillé
Pilar
Company
Anna Brosed
Marta
Portas

Personal
d’atenció
educativa

Espai
estable
del
grup
Aula
1rA

Aula
1rB

Aula
2nA
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2nB

29

Marta Portas

3rA

29

Yolanda Roig

Martí Bofill
Yolanda
Alía
Glòria
González
Yolanda
Roig
Isidre Pérez
Judith
Clivillé
David Pujol
Pilar
Company
Xavier
Ferrer
Anna Brosed
Marta
Portas
Martí Bofill
Yolanda
Alía
Glòria
González
Cori Prats
Yolanda
Roig
Isidre Pérez
Judith
Clivillé
David Pujol
Anna Brosed
Marta
Portas
Martí Bofill
Yolanda
Alía
Glòria
González
Yolanda
Roig
Sergi
Cantón
Clara
Castrillo
Judith
Clivillé
Marta
Llambí
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Aula
2nB

Aula
3rA
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Chus
Acevedo
Anna Brosed
Marta
Portas
Martí Bofill
Yolanda
Alía
Glòria
González
Yolanda
Roig
Sergi
Cantón
Clara
Castrillo
Judith
Clivillé
Chus
Acevedo
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3rB

29

Marta Llambí

Aula
3rB

4tA

31

Anna Brosed

Marta
Portas
Martí Bofill
Yolanda
Alía
Glòria
González
Yolanda
Roig
Sergi
Cantón
Clara
Castrillo
Judith
Clivillé
Chus
Acevedo
Cori Prats
Marta
Llambí

Aula
4tA

4tB

31

Chus Acevedo

Anna Brosed
Marta
Portas
Martí Bofill
Yolanda
Alía

Aula
4tB
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Glòria
González
Yolanda
Roig
Sergi
Cantón
Clara
Castrillo
Judith
Clivillé
Cori Prats
Marta
Llambí

2.3.2 Matèries optatives i altres activitats a l’ESO
A primer i segon d’ESO es fan tres grups estables d’optativa de les dues classes i tots passen
per totes les optatives; una cada trimestre. En aquests grups, serà obligatori l´ús de la
mascareta i distància de seguretat.
Pel que fa a tercer i quart d’ESO i donat el funcionament i complexitat del currículum, les
optatives es seguiran oferint com fins ara i serà obligatori l’ús de la mascareta i distància de
seguretat.
En aquesta taula queda recollida l’organització de les matèries optatives.
Activitat
matèria

Optativa 1r

Optativa 2n

Optativa 3r

Optativa 4t
A

o Grups
Docent
estables dels
quals
provenen els
alumnes
1r A i 1r B
Pilar
Company
Encarna
Recasens
Xavier Ferrer
2n A i 2n B
Cori Prats
Pilar
Company
Encarna
Recasens
3r A i 3r B
Glòria
González
Marta Llambí
David Pujol
Bloc 4t A i 4t B
Chus
Acevedo

Nombre
hores
sessions
setmanals

o Observacions
de

2

Cadascun dels tres
grups
farà
una
optativa
diferent
cada trimestre.

2

Cadascun dels tres
grups
farà
una
optativa
diferent
cada trimestre.

2

3
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Optativa 4t Bloc 4t A i 4t B
B
Optativa 4t Bloc 4t A i 4t B
C

David Pujol
Yolanda Roig
Marta Llambí
Yolanda Alía
Josep
Mª
Bancells
Chus
Acevedo
Glòria
González
Marta Llambí
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3

3

Aquest curs 2021-2022 i donat que la normativa ja ho permet, es tornaran a fer els tres grups
a les matèries instrumentals (Català, Castellà i Matemàtiques). Així, en cadascuna de les hores
d'aquestes matèries hi haurà tres grups d'alumnes que faran classe amb un professor diferent.
Per tant, quedaran tres grups d’uns 20 alumnes cadascun provinents dels grup classe A i B. En
aquests grups, a part de l’ús normatiu de la mascareta, es mantindrà la distància de seguretat.
2.4 Mesures de reforç intensiu
Es reprèn el funcionament de l’aula d’Educació especial, el servei de logopèdia (fins a P5) i es
manté el de l'aula d'acollida per als alumnes nouvinguts. Donat que en aquest espai es
barrejaran alumnes de grups bombolla diversos, l’ús de la mascareta i la distància de seguretat
seran aspectes obligatoris.
3.- ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES, SORTIDES I ESBARJO
Les entrades i sortides del centre es faran per les portes situades al Passeig de Sta. Bàrbara i
Àngel Guimerà. Al no accedir directament dins de l’edifici i disposar d’un gran espai de pati,
els alumnes aniran accedint a aquest i s’ubicaran, per classes, a l’espai assignat al pati i aniran
accedint dins de l’edifici, per grups, acompanyats del tutor i seguint les normes de seguretat i
l’escalonament horari de 10 minuts.
A l’inici de curs, les famílies hauran de signar una declaració de responsabilitat (que se’ls ha
fet arribar via correu electrònic) per tal de declarar que controlaran l’estat de salut dels seus
fills i que, en cas de dubte o simptomatologia compatible amb la Covid-19, no els portaran a
l’escola.
Per tant, els alumnes, segons la darrera normativa del Departament d’Educació, per poder
accedir al centre educatiu han de complir els següents requisits:
Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre de 37,5
°C, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, dolors musculars i/o mal
de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d'olfacte o gust en infants grans i
adolescents)
o
amb
qualsevol
altre
quadre
infecciós.
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10
dies
anteriors.
* Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només s'haurien
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de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de
símptomes.

Les famílies podran accedir al recinte exterior del centre només per a la recollida dels alumnes
d’Infantil i Primària però no podran accedir dins del recinte escolar. De forma excepcional, per
tal de fer l’adaptació dels alumnes de P3, les famílies d’aquest curs podran accedir dins l’escola
només durant el període d'adaptació.
Per tal de seguir la normativa de seguretat relacionada amb el COVID-19, cal que les famílies
recullin els alumnes però no restin al pati, sinó que surtin del recinte tant aviat com puguin.
Igualment, qualsevol gestió que s’hagi de fer relacionada amb l’administració, porteria o
secretaria s’haurà de fer via trucada telefònica o correu electrònic.
3.1 Especificacions per a l’etapa d’Infantil i Primària
ENTRADES INFANTIL I PRIMÀRIA
HORA
9h/ 15h

CURS
Cicle inicial

PORTA ENTRADA
Santa Bàrbara

ENTRADA EDIFICI
Jardí de la calma

Àngel Guimerà

UBICACIÓ
Dins pati
Infantil
Dins pista

9h
(*9’15h
dia 13)/
15h
9h
(*9’15h
dia
13)/15h
9h
(*9’15h
dia 13)
9h/
(*9’30h/
11’30h/
15’30
dies 13,
14 i 15)

Cicle Mitjà

Cicle
Superior

Àngel Guimerà

Dins pista

Escala principal

P4 i P5

Santa Bàrbara

Davant de pi

Porta darrere

Santa Bàrbara

Davant del pi
(pares i
mestres)

Porta darrere
(pares i mestres)

P3
(Adaptació)

Escala principal

A partir del dimarts 14 de setembre totes les entrades, exceptuant P3 que seguirà en període
d’adaptació, seran a les 9h. A partir del dijous 16 de setembre (acabada l’adaptació dels
alumnes de P3) , les entrades per tots els cursos d’aquestes etapes serà a les 9h. i seguint
aquest procediment.
Donat que les portes d’accés al centre s’obriran a les 8’50h, hi haurà un professor a cada espai
del pati vigilant que els alumnes vagin al seu espai assignat.
L’entrada dins de l’edifici es farà de forma esglaonada des dels nivells inferiors als superiors
després que el mestre els hagi dispensat gel hidroalcohòlic i, a l’etapa d’Infantil i Primària es
prendrà la temperatura tant a l’entrada del matí com de la tarda.
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SORTIDES INFANTIL I PRIMÀRIA
HORA

CURS

12’45h

Infantil

12’45h

Cicle inicial

12’45h

Cicle Mitjà

12’45h

Cicle
Superior

PORTA SORTIDA
EDIFICI
Porta darrere
(igual entrada)
Jardí de la calma
(igual entrada)
Escala principal
(igual entrada)
Escala principal
(igual entrada)

UBICACIÓ
Davant del pi
(igual entrada)
Dins pati
Infantil
(igual entrada)
Dins pista
(igual entrada)
Dins pista
(igual entrada)

PORTA
RECOLLIDA PARES
Santa Bàrbara
Santa Bàrbara
Àngel Guimerà
Àngel Guimerà

DISTRIBUCIÓ ESBARJO
EDUCACIÓ INFANTIL
Els alumnes es mantindran amb el seu grup bombolla. Tenim una zona de l’esbarjo adaptada a
l’etapa d’Infantil amb tres espais diferenciats. Aquests es subdividiran en dues meitats per tal
d’albergar les dues línies de cada curs. Els tres espais s’ocuparan en torns rotatoris.
En acabar el pati, cada professor anirà a buscar els alumnes per dispensar-los gel hidroalcohòlic
i pujar-los ordenadament a la classe.
Curs/nivell/grup

P3
P3
P4
P4
P5
P5

A
B
A
B
A
B

Zona establerta
Gronxadors dreta
Gronxadors esquerra
Sorral dreta
Sorral esquerra
Espai davant pista dreta
Espai davant pista esquerra

Franja horària
11.30 / 12h
11.30 / 12h
11.30 / 12h
11.30 / 12h
11.30 / 12h
11.30 / 12h

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Els alumnes es mantindran amb el seu grup bombolla i durant aquesta estona es podran treure
la mascareta, que hauran de portar posada durant el recorregut de baixada i tornada a l’aula
Hem dividit la sortida a l’esbarjo d’aquesta etapa en dues franges horàries, tanmateix s’ha fet
la distribució de tres zones específiques per a cada grup, subdividint els espais per acollir les
dues línies de cada curs. Els tres espais s’ocuparan en torns rotatoris, canviant d’ubicació
regularment (dies, setmanes...)
En acabar el pati, cada professor anirà a buscar els alumnes per dispensar-los gel hidroalcohòlic
i pujar-los ordenadament a la classe.
Curs/nivell/grup

1r A
1r B
2n A

Zona establerta
Gronxadors
Gronxadors
Jardí de la Calma / Pi

Franja horària
10.30 / 11h
10.30 / 11h
10.30 / 11h
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2n B
3r A
3r B
4t A
4t B
5è A
5è B
6è A
6è B

Jardí de la Calma / Pi
Espai davant pista
Espai davant pista
Gronxadors
Gronxadors
Jardí de la Calma
Part central pati darrera
Espai davant pista
Espai davant pista
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10.30 / 11h
10.30 / 11h
10.30 / 11h
11 /11.30h
11 /11.30h
11 /11.30h
11 /11.30h
11 /11.30h
11 /11.30h

3.2 Especificacions per a l’etapa de Secundària
El curs s’inicia el dia 13 de setembre. Aquest dia els alumnes de Secundària assistiran a la
presentació del curs seguint el següent horari:
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

De 9 a 10:15 h
De 10 a 11:15 h
De 11 a 12:15 h
De 12 a 13:15 h

Aquest dia, els estudiants rebran les indicacions per iniciar el curs en l’horari habitual l’endemà
al matí. A l’hora pertinent entraran per la porta del carrer Àngel Guimerà i el tutor els anirà a
buscar proporcionant-los gel per tal de rentar-se les mans i els prendrà la temperatura.
Es començaran les classes amb l’horari que tot seguit es detalla el dimarts dia 14 de setembre.
L’horari dels alumnes de Secundària serà el següent:
MATÍ
TARDA

DILLUNS
8-13:20 h
15:15-17:15 h

DIMARTS
8-13:20 h
15:15-17:15 h

DIMECRES
8-14:30 h

DIJOUS
8-14:30 h

DIVENDRES
8-14:30 h

Per tal de no coincidir amb els alumnes de Primària, l’entrada i la sortida de l’escola per la
tarda s’ha endarrerit 15 minuts.
ENTRADA
A les hores d’entrada a l’escola es farà de la següent manera:
Alumnes de 1r i 2n d’ESO Entrada per la porta del Passeig de Santa Bàrbara
Pujada a les aules per l’escala principal
Alumnes de 3r i 4t d’ESO

Entrada per la porta del carrer Àngel Guimerà
Pujada a les aules per l’escala d’ESO

Un cop els alumnes arribin a l’escola s’aniran ubicant en els següents espais i esperaran
l’arribada del professor que els anirà a buscar per tal de pujar a les aules:
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Sota el pi
Sota el porxo de l’entrada principal
Escales de l’entrada banda dreta
Escales de l’entrada banda esquerra
Pista dreta
Pista esquerra
Pista fons dreta
Pista fons esquerra

Un cop arribi el professor els prendrà la temperatura i els proporcionarà gel per tal de rentarse les mans. A continuació els acompanyarà a l’aula pertinent.
L’ús de la mascareta és obligatòria per a tot l’alumnat en tot el recinte escolar.
SORTIDA
5 minuts abans de l’hora de plegar, els professors començaran a acompanyar els alumnes fins
la porta de sortida pertinent de la següent manera:
Alumnes de 1r i 2n d’ESO Baixada de les aules per l’escala principal
Sortida per la porta del Passeig de Santa Bàrbara
Alumnes de 3r i 4t d’ESO

Baixada de les aules per l’escala d’ESO
Sortida per la porta del carrer Àngel Guimerà

L’ordre serà el següent i el professorat estarà pendent a quin curs toca baixar:
• Per l’escala principal: 1r A, 1r B, 2n A i 2n B
• Per l’escala d’ESO: 3r A, 3r B, 4t A i 4t B
DISTRIBUCIÓ ESBARJO
L’esbarjo d’aquesta etapa serà compartit per tots els cursos ja que disposem d’un pati escolar
ampli i aquest curs i seguint la darrera normativa de Departament d’Educació, els alumnes
podran gaudir de tot l’espai del pati i barrejar-se amb altres grups classe i l’ús de la mascareta
serà obligatòria.
4.- SERVEI DE MENJADOR, ACOLLIDA MATINAL I EXTRAESCOLARS
4.1.- Servei de menjador
Al menjador, es mantenen les mateixes condicions; els alumnes utilitzaran l’espai per etapes
i seguiran dinant en grups bombolla, mantenint la distància de seguretat amb la resta de grups
bombolla.
4.2.- Servei d’acollida matinal
L’escola obre les seves portes a les 7’45 per tal que les famílies que ho necessitin puguin deixar
els seus fills abans de les 9 del matí. L'entrada es pot fer, de forma lliure, des d'aquesta hora i
fins les 8'45 per la porta del carrer Àngel Guimerà i acompanyar els nens fins al porxo de
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l’entrada principal del centre. Allà, el personal de porteria els prendrà la temperatura, els
dispensarà gel hidroalcohòlic i els guiarà fins al menjador. En aquest servei, al barrejar-se
alumnes de diferents grups bombolla, és obligatori l’ús de la mascareta i la distància de
seguretat.
4.3.- Extraescolars
L’AMPA ofereix tot un seguit d’activitats extraescolars que es desenvoluparan tant al migdia
com a partir de les 17h. Aquestes extraescolars són gestionades per empreses externes. L'escola
i l’AMPA vetllarà perquè s'ofereixin i es desenvolupin seguint la normativa vigent.

Document elaborat seguint les directrius del Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a
centres educatius en el marc de la pandèmia de covid 19

Aquest pla ha estat aprovat pel Consell Escolar el dia 10 de setembre de 2021
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