
1. Mesures organitzatives.

● Només es permetrà l’accès al centre a les persones imprescindibles per l’activitat del
dia. El personal de recepció és qui vetllarà per l’accés i control de les persones que
poden entrar al centre.
Per poder accedir les famílies al centre, cal demanar cita prèvia.

● L’assistència serà presencial al centre.
● Les famílies seran responsables de vigilar l’estat de salut dels seus fills i filles i

prendre la temperatura cada dia, abans d’anar a l’escola. En el cas d’observar febre
o símptomes compatibles amb la COVID-19, no podran portar els seus fills o filles al
centre i avisaran a aquest immediatament. No serà obligatòria la presa de
temperatura a l’entrada del centre.

● L’escola informarà a les famílies davant d’un cas sospitós de COVID19 o qualsevol
altre malaltia i s’haurà de venir a recollir l’alumne.

● Cada alumne ha de portar el seu propi material, ampolla d’aigua, mocadors de paper
i auriculars. Tampoc està permès l’entrada ni sortida del centre de cap joguina.

● Dins de les aules es pot fer ús de material comú.
● No hi haurà distància mínima dins del grup estable.
● El grup estable està format pel grup classe i el tutor/a
● El pati podrà ser un espai compartit per diferents grups estables, fent servir

mascareta.
● En alumnes majors de 6 anys serà obligatòria l’assistència al centre amb una

mascareta de protecció.
● Els espais hauran d’estar ventilats segons la normativa vigent.
● L’esmorzar es farà a l’aula a sobre de la taula.
● Al finalitzar el dia es netejaran totes les superfícies de treball a l’aula.
● Totes aquestes normes es podran veure modificades segons l’evolució de la

pandèmia i la normativa vigent en aquell moment

2. Organització de grups d’alumnes, de professionals i d’espais

Grups Alumne
s

Docents PAE Espai

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal

Nombre Nombre i nom Nombre Nombre i
suport

Nombre i
suport

Nom Nom (horari)

I3A 20 total: 1
Nuria Anglès

3 0 2 SIEI I3A Gimnàs
1h setmanal a
determinar

I3B 20 total: 1
Meritxell Carrete

3 0 2 SIEI I3B Gimnàs
1h setmanal a
determinar



I4A 17 total: 1
Odet Montoro

3 0 2 SIEI I4A Gimnàs
1h setmanal a
determinar

I4B 17 total: 1
Cristina Ribalta
(Judit Delgado)

3 0 2 SIEI I4B Gimnàs
1h setmanal a
determinar

I5A 25 total: 1
Carme Pascual

3 0 0 I5A Gimnàs
1h setmanal a
determinar

I5B 25 total: 1
Sara Vegas

3 0 0 I5B Gimnàs
1h setmanal a
determinar

P1A 19 total 1:
Claudia Girona

4 0 2 SIEI P1A Gimnàs
1h setmanal a
determinar

P1B 19 total: 1
Iolanda
Valkenburg

4 0 2 SIEI P1B Gimnàs
1h setmanal a
determinar

P2A 26 total: 1
Alba Torra

4 0 0 P2A Gimnàs
1h setmanal a
determinar

P2B 26 total:1
Andrea Arús

4 0 0 P2B Gimnàs
1h setmanal a
determinar

P3A 25 total: 1
Xantal Brisa

4 0 2 SIEI P3A Gimnàs
1h setmanal a
determinar

P3B 25 total: 1
Cristina
Fernández

4 0 0 P3B Gimnàs
1h setmanal a
determinar

P4A 23 total: 1
Albert Noriego

4 0 0 P4A Gimnàs
1h setmanal a
determinar

P4B 24 total: 1
Eva Gomez

4 0 0 P4B Gimnàs
1h setmanal a
determinar

P5A 25 total: 1
Carles Ferrer

5 0 0 P5A Gimnàs
1h setmanal a
determinar

P5B 25 total: 1
Ana Utrera

5 0 0 P5B Gimnàs
1h setmanal a
determinar

P6A 28 total: 1
Carme Bona

5 0 0 P6A Gimnàs
1h setmanal a
determinar

P6B 28 total: 1 5 0 0 P6B Gimnàs



Sergi Peiro 1h setmanal a
determinar

1A
ESO

31 total: 8
Encarna A
MºÀngels R
Nuria G
Raquel F
Gilbert R
Berenguer
Marta D
Laura F

2 0 0 1A ESO Laboratori
(dimecres 16:10h a
17:10h)

Gimnàs
1h setmanal a
determinar

1B
ESO

30 Total: 7
Encarna A
MºÀngels R
Nuria G
Raquel F
Gilbert
Silvia
Berenguer

3 0 0 1B ESO Laboratori (dijous
10:30h a 11:15h)

Gimnàs
1h setmanal a
determinar

2A
ESO

27 total: 7
Rosa A
Nuria G
Gilbert R
Elisabeth
Laura G
Marta D
MºÀngels R

2 0 0 2A ESO Música
(Gup optativa
Emprenedoria)
dilluns 12:15h a
13:15h  i dimarts de
9h a 10h)

Tecnologia
(dimecres de 9h a
10h)

Gimnàs
1h setmanal a
determinar

2B
ESO

27 Total: 6
Rosa A
Nuria G
Gilbert R
Elisabeth
Marta D
MºÀngels R

3 0 0 2B ESO Música
(Gup optativa
Emprenedoria)
dilluns 12:15h a
13:15h  i dimarts de
9h a 10h)

Tecnologia
(dimecres de
15:10h a 16:10h)

Gimnàs
1h setmanal a
determinar

3A
ESO

30 Total: 7
Encarna A
MºÀngels R
Encarna C
Gilbert
Elisabeth
Marta D
Laura F

6 0 0 3A ESO Plàstica
(op.Il.lustració)
dimecres de 9h a
10h i divendres de
8h a 9h)

Laboratori
(dijous de 9h a
10h)

Gimnàs



1h setmanal a
determinar

3B
ESO

30 Total: 7
Rosa A
MºÀngels
Encarna C
Gilbert R
Elisabeth
Marta D
Laura F

6 0 0 3B ESO Plàstica
(op.Il.lustració)
dimecres de 9h a
10h i divendres de
8h a 9h)

Laboratori
(dilluns de 12:15h a
13:15h)

Gimnàs
1h setmanal a
determinar

4A
ESO

28 Total: 10
Rosa
MºÀngels
Encarna C
Gilbert
Elisabeth
Raquel F
Marta D
Encarna A
Laura G
Raquel F

4 0 0 4A ESO Plàstica
(op dibuix)
dilluns de 9h a 10h,
dimecres 10:30h a
11:15h, dijous de
16:10h a 17:10)

Música
(op música) Dilluns
de 10:30h a 11:15h,
dimarts de 16:10h
a 17:10h, dijous
10:30h a 11:15h)

Laboratori
(op. CCAA)

dimarts de 9h a
10h

Gimnàs
1h setmanal a
determinar

4B
ESO

28 Total: 10
Rosa
MºÀngels
Encarna C
Gilbert
Elisabeth
Raquel F
Marta D
Laura F
Encarna A
Laura G

2 0 0 4B ESO Plàstica
(op dibuix)
dilluns de 9h a 10h,
dimecres 10:30h a
11:15h, dijous de
16:10h a 17:10)

Música
(op música) Dilluns
de 10:30h a 11:15h,
dimarts de 16:10h
a 17:10h, dijous
10:30h a 11:15h)

Laboratori
(op. CCAA)

dimarts de 9h a
10h

Gimnàs
1h setmanal



3. Entrades i sortides curs 2021-22

Curs Entrada Sortida Observacions

I3 9h  i 15h Porteria 13h i 17h
Porteria

Els pares no entren a l’escola

I4 i I5 9h  i 15h  C/Ave
Maria
(Patis de dalt)

13h i 17h  C/Ave
Maria
(Patis de dalt)

Les famílies recullen els alumnes als
patis (dins l’escola)

P1 i P2 9h i 15h porton
C/Cervantes
(entrada
esquerra)

13h i 17h pista A les recollides els pares poden
entrar a la pista
Entraran i sortiran per les escales del
“púlpito”

P3 i P4 9h i 15h porton
C/Cervantes
(entrada dreta)

13h i 17h pista A les recollides els pares poden
entrar a la pista

P5 i P6 9h i 15h Francesc
Layret

13h i 17h
Francesc Layret

Els pares no entren a l’escola

S1-S2 8’00 Porton
C/Cervantes
15’10 Porton
C/Cervantes

13’15 Porta
Francesc Layret
17’10 Porta
Francesc Layret

Pujada i baixada escala primària

S3-S4 8’00 Porta C/Ave
Maria
15’10 Porta
C/Ave Maria

13’15 Porta
C/Ave Maria
17’10 Porta
C/Ave Maria

Pujada i baixada escala porteria

● En cas de germans que coincideixen simultàniament en horari: entren per l'accés
del germà petit

● Els dies de pluja:
EI: els alumnes de I3 sortiran per la porta habitual i els alumnes de I4 i I5 es

recolliran als accessos de la galeria.
P1,P2,P3,P4 entren a la pista: P1 i P2 es recullen per les primeres escales; P3 i

P4 es recullen per les escales del final de la pista.



4.Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l'actual i en cas de
confinament parcial o tancament del centre.

Pla d’aprenentatge en línia en situacions d’emergència

Infantil

I3 - QUÈ ENS EMPORTAREM?

Dossier Trimestral en curs.

Innovamat

Dossier anglès

Llibre de Llengua (Via Llengua)

Llibre Via Art

Material fungible:
- Fulls blancs
- Làmines de dibuix DIN A3
- Paquet de cartolina de colors A4 assortiment de colors

- Enganxament

- Una plastilina
- Tires de Gomets

Gots/ ampolla individual

Bates

I4 - QUÈ ENS EMPORTAREM?

Dossier Trimestral en curs

Innovamat

Dossier anglès

Llibre de Llengua ( Via llengua)

Llibre Baula: La Prehistoria (3er trimestre)

Material fungible:
- Fulls Blancs



- Làmines de dibuix DIN A3

- Paquet de cartolina de colors A4 assortiment de colors

- Un enganxament

- Una plastilina
- Tires de Gomets

Gots/ ampolla individual

Bates

I5 - QUÈ ENS EMPORTAREM?

Dossier Trimestral en Curs

Innovamat

Dossier Anglès

Via Llengua

Llibre Baula: De gran vull ser… (3r trimestre)

Material fungible:
- Fulls blancs
- Paquet de cartolina de colors A4 assortiment de colors

- Làmines de dibuix DIN A3
- Un enganxament

- Una plastilina
- Tires de Gomets

Gots/ ampolla individual

Bates



Com gestionarem el confinament?

1. Meets dies i hores*:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9-10

10-11

11:00-
11:30h

Meet Grup
Sencer

Meet Grup
Reduït

Meet Grup
Reduït

11:30 -
12:00h

12-13

15-16

16-17 Atenció
individualitz
ada famílies

*Aquest horari es modificarà segons necessitats del grup. Caldrà flexibilitzar segons
necessitats
Tots els cursos farem meet de bon dia i explicació de tasques dilluns a les 11h fins les
12.00h. Dimecres i Divendres, a les 11h fins les 11.30h farem un meet per portar a terme
una activitat en grups reduïts.

2. Entrevistes amb famílies

Oferim, cada setmana, els dijous de 16 a 17h per fer entrevistes amb famílies (tots els
grups), amb flexibilitat horària si és necessari. En aquest espai atendrem les necessitats
individuals de les famílies.

3. Entrega de tasques

Setmanalment, es farà una graella amb les tasques a dur a terme per cada matèria, les
videotrucades generals i en grup reduït. Un cop finalitzades les tasques, s’entregaran de
manera conjunta en un mateix correu.

4. Feedbacks de tasques

El retorn de la majoria de les tasques serà a partir de Classroom. Si en alguna tasca
concreta fos necessari, es durà a terme el feedback a través de correu electrònic i als
meets.



Primària

1r_QUÈ ENS EMPORTAREM?

Dossier Llengua + llegim fent drecera

Llibres de medi natural i medi social

Innovamat (aventures i laboratari) + BMATH

Dossier anglès

Dossier plàstica

Llibre LEM

Material fungible
- Llapis
- Goma
- Regle
- Maquineta
- Pegamento
- Plastidecors
- Colors fusta
- Retoladors
- Tisores
- Estoig

Carpeta viatgera

Agenda

Gots

Bates

Fulls blancs/CANSON

2n_QUÈ ENS EMPORTAREM?

Dossier Llengua + (plataforma TATUM)

Llibres de medi natural i medi social

Innovamat (aventures + laboratori)

Dossier anglès



Dossier teatre

Dossier plàstica

Material fungible
- Llapis
- Goma
- Regle
- Maquineta
- Pegamento
- Plastidecors
- Colors fusta
- Retoladors
- Tisores
- Estoig

Carpeta viatgera

Agenda

Fulls blancs/CANSON

Gots

Bates

3r QUÈ ENS EMPORTAREM?

Dossier llengua

Llibres de medi natural i medi social

Innovamat (aventures i laboratori de nombres)

Dossier Escriptors de tots colors

Dossier plàstica

Llibre LEM

Material fungible
- Llapis
- Goma
- Regle
- Maquineta
- Barra d’enganxar
- Colors de fusta
- Plastidecors
- Retoladors
- Tisores



- Estoig

Agenda

Carpeta

Bates

Fulls blancs / CANSON

Chromebook i carregador

Flauta

4t, 5è i 6è Què ens emportarem?

- Fulls quadriculats
- Fulls en blanc
- Dossier d’anglès (4t/5è/6è)
- Starters / Movers / Flyers
- Chromebook i carregador
- Materials de plàstica
- Làmines de dibuix
- Fulls de colors / Pega
- Innovamant (els tres trimestres)
- Bates
- Carpetes
- Agenda
- Llibre de LEM

Com gestionarem el confinament?

1. Meets dies i hores*:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9-10

10-12 Meet Meet Meet
(+especialistes)

Meet Meet

12-13

15-16 Grups Grups Grups reduïts Tutoria



reduïts
dubtes 1

reduïts
dubtes 2

dubtes 3 individual

16-17 Entrevistes
amb famílies

* Aquest horari es modificarà segons necessitats del grup. Caldrà flexibilitzar segons
necessitats

Tots els cursos (tenint en compte que som tres grups per curs) farem meet de bon dia i
explicació de tasques a les 10h i mínim fins les 11h cada dia, excepte tercer que serà fins
les 12h. A les tardes (dilluns, dimarts i dimecres) farem grups reduïts en tots els cursos
(aproximadament 3 grups de 6 nens per classe). Dijous, destinem la mateixa hora per fer, si
s’escau, tutories personalitzades amb alumnes.

2. Entrevistes amb famílies

Oferim, cada setmana, els dimecres de 16 a 17h per fer entrevistes amb famílies (tots els
grups), amb flexibilitat horària si és necessari.

Proposem, quinzenalment, l’enviament a les famílies d’un formulari amb preguntes com ara:
- Com us esteu sentint?
- Necessiteu ajuda amb algun aspecte?
- Necessiteu fer un seguiment amb reunió de meet?
- Propostes de millora...

3. Entrega de tasques

Setmanalment, es farà una graella amb les tasques a dur a terme per cada matèria, la
proposta d’horari per matèries (només a 3r), les videotrucades generals i en grup reduït i les
entregues.

Els dubtes, quan no estem en videotrucada, es pregunten i resolen a través de correu
electrònic.

4. Feedbacks de tasques

En la majoria de tasques, la correcció serà a partir de Classroom. Si en alguna tasca
concreta fos necessari, es durà a terme el feedback a través de correu electrònic, als meets
generals o de dubtes o amb formularis autoavaluatius.



ESO

Protocols a dur a terme amb alumnes:

1- Material de classe:
Els alumnes s’emportaran tot el material que tinguin en el seu calaix en bosses de plàstic o
de roba. També jaquetes i altres estris que puguin tenir a l’aula.
Lloc on trobar bosses: en el calaix de cada taula de professor/a i també en el quartet de
material ESO

2- Dispositius i connexió internet:
Caldrà tenir preparats els documents de cessió temporal dels dispositius per part de FEDAC
que arribarà des de la Seu.
Segons indicacions de la Seu, aquesta cessió podrà ser universal o bé només pels alumnes
que ho necessitin. Aquesta informació sobre la necessitat de dispositius per part d’alguns,
haurà d’haver quedat registrada en un formulari que els alumnes ompliran a principi de curs.
En cada classe i en la carpeta de Drive de professors, hi haurà una llista dels dispositius de
l’aula + carregador en la què s’indiqui quin correspon a l’alumnat de la classe.

S’hauran d’identificar quins alumnes tenen problemes de connexió per poder treballar en
bones condicions. La informació quedarà recollida via formulari.
En cas, que algun alumne, realment tingui problemes greus, caldrà tenir preparat dossier de
les diverses matèries perquè pugui treballar a casa.

3- Servei tècnic:
Es seguirà la linea que vingui indicada per la SEU

4- Comunicació amb famílies i alumnes:
Tenir actualitzada les dades de les famílies i alumnes: adreça, telèfon, correus electrònics,..
per enviar informació i assegurar-nos que tot arriba correctament. (Això es farà en iniciar el
curs escolar durant la primera setmana de curs.
També es farà revisió dels correus dels alumnes.

Organització tasques alumnat
Tasques setmanals:

- Organitzades en les classes de l’aplicació Classroom que existiran de cada matèria.
- S’enviarà feina als alumnes mitjançant Classroom de les matèries curriculars,

optatives i complementàries.
- Les tasques i les dates d’entrega quedaran recollides en el calendari de cada

Classroom. Els alumnes hauran d'entregar les tasques i activitats en les dates que
indiquin els professors i professores. No s’acceptaran tasques entregades fora de
termini, només en cas que el/la professor/a ho consideri oportú.

- Es respectaran els dies festius
- S’enviaran els criteris d’avaluació a les famílies: seran pocs i concrets.
- S’hauran de respectar les normes de cortesia dels MEETS. En cas, que un/a

alumne/a no segueixi unes mínimes condicions en connectar-se, se’l podrà fer fora



de la reunió. El/la professor/a de la matèria informarà als pares del comportament de
l’alumne/a.

- Informes seguiment de tasques i connexións: QUINZENAL per recollir informació
pels tutors i tutores.

- Es seguirà l’horari habitual que tenen en presencial
- Es faran tutories de grup en la que estiguin tots els tutors i/o tutores. També es

podran segon el grup de cada tutor/a.

Acompanyament famílies:
- Tutories individuals: es podran demanar per part dels tutors i tutores o bé els

alumnes podran demanar-ne. S’HAN DE FER CADA SETMANA.
- Tutories grupals: CONJUNTES o PER GRUPS
- Tutories amb famílies: S’HAN DE FER A PETICIÓ TUTOR/A o de la FAMILIA

Reunions Equip Docent:
- Es faran els dimarts a les 17’00 i els divendres a les 13h


