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PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA FERRER   I GUARDIA 
 

 

A l’Escola Ferrer i Guàrdia el curs 2020-2021 hi ha moltes novetats. S’han pres 

tota una sèrie d’accions per intentar que el COVID19 no afecti al nostre centre. 

DISTRIBUCIÓ DE LES CLASSES 

Totes les aules del Ferrer i Guàrdia tenen menys de 20 alumnes seguint les 

pautes dictades pel Departament d’Educació. Per aconseguir això s’han hagut de 

dividir 6 nivells de cada dos grups 3. Llavors hi ha tres  P-5. 1r, 3r 4t 5è i 6è. 

Això ha implicat re-estructurar l’escola i crear i habilitar 6 espais com a tutories 

i evidentment refer la plantilla de mestres del Ferrer i Guàrdia. 

Per sort com el Consorci d’Educació ens ha deixat treure la sisena hora i no ens 

ha tret cap mestre ens ha facilitat que els tutors siguin tos mestres d’Infantil i 

Primària i només a 5è de Primària hi ha una especialista de Música que serà de 

tutora. 

Les sis noves tutories són les aules de natura, Anglès, Música, sala de mestres , 

biblioteca i un espai robat al espai de tallers d’infantil on s’ha fet el P-5 C. 

 

HORARI D’ENTRADA I SORTIDA 

 

Per no haver d’esglaonar molt les entrades i sortides i que no perdessin molt 

temps de classe hem decidit obrir tres accesos perquè puguin entrar i sortir  tots 

els alumnes en 10 minuts al centre. Aquí tenim els horaris de les entrades i 

sortides al centre. Com veieu està retocat amb data 10/10/2020. S’han fet ajustos 

a mesura que s’ha vist el funcionament de les diferents entrades i sortides 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACCÈS  RESTRINGIT DE TOT EL PERSONAL AL-LIÈ A L’ESCOLA 

 

A l’escola no entra cap mare/pare sense cita prèvia, ni ningú que no sigui mestre, 

tallerista d’Educarts, monitor de menjador, personal PAS. S’intenta que el contacte 
amb la gent de l’exterior sigui la mínima imprescindible per evitar contagis 
indesitjables. 

 Les activitats extraescolars aquest curs es restringeixen a l’exterior. També hem 
pensat que no entri cap nen a fer extraescolars que no sigui del Ferrer i Guàrdia. 

 

GRUPS BOMBOLLA 

En total s’ha creat 24 grups bombolla o tutories , i no tenen cap contacte amb 
els altres cursos del mateix nivel. Fins i tot al pati es distribueixen per tota l’escola i 
no fan cap activitat conjunta per si s’han de confinar que només es comfinin els 11, 

12, 15, 16, 17 o com a molt 20 nens d’un grup bombolla. És veritat que només tenim 
2 grups amb 20 nens. Cosa que fa que si s’hagués de confinar un grup no afectaría 
ni a un 5% dels alumnes de l’escola.  

Tothom anirà amb mascareta a Primària i tots els tutors tenen gel hidroalcohòlic a 

les classes per poder posar als nens cada entrada. També els nens es renten les 
mans tres vegades al dia i se’ls pren la temperatura. A tal efecte cada cicle té un 

termòmetre digital i d’aquesta forma sortim de dubtes. 

 

ESPAIS EXTERNS  

S’ha demanat un espai extern molt a propet de l’escola per poder tenir més espais i 
que tothom pugui sortir a l’exterior sinó uns grups han de fer pati a l’aula i els convé 

prendre l’aire una mica. 

 

MENJADOR 

 

Estrenem empresa de menjador. La veritat es que en la mesura del posible 
intentaran mantener els grups bombolla també a l’espai menjador. És veritat que no 
tenen els monitors suficients però a l’hora de l’esbarjo i dins del menjador els grups 

bombolla es mantenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


