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L’obertura de l’escola s’iniciarà el dimarts dia 2 de juny. 
Les classes es continuaran fent telemàticament com fins ara. 
 
1.Organització de l’acció educativa presencial 

 
Personal docent: 

a. Presencial al centre: Montse Ginebra, Laura Panicot, Carme Castany,         
Martí Erra, Laura lópez, Ivet Vilar, Maria Cobos i Marta González. 

b. Vulnerables, telemàticament des de casa: Dolors Brià i Lídia Noguera 
 

1.1. Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament 
d’Educació que assistirà presencialment al centre. 
 

CURS NOMBRE ALUMNES 

P-3 3 

P-4 1 

P-5 8 

Cicle Inicial 8 

Cicle Mitjà 10 

Cicle Superior 11 
 
A Ed. Infantil, pel nombre de nens, hem decidit repartir-los en dos grups, barrejats 
P3, P4 i P5. Aquests grups seran sempre els mateixos i no es barrejaran entre ells.  
 

1.2.Organització de grups d’alumnes i del professorat 
 

CURS MESTRES 

Ed. infantil 1 Montse Ginebra 

Ed. infantil 2 Laura Panicot 

Cicle Inicial Carme Castany 

Cicle Mitjà Laura López 

Cicle Superior Marta González 

Tutories individualitzades CI Martí Erra 
 
 

 

 



1.3.Horaris dels grups (entrada, sortida i esbarjo) 
 
Entrades i sortides 
 

CURS dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

Ed. infantil 1  
9:00-13:00 

 
9:00-13:00 

 
9:00-13:00 

 
9:00-13:00 

 
9:00-13:00 

Ed. infantil 2 

Cicle Inicial  9:15-11:15  9:15-11:15  

Cicle Mitjà  9:30-11:30  9:30-11:30  

Cicle 
Superior 

9:15-11:15  9:15-11:15  9:15-11:15 

 
 

CURS ENTRADA ESCOLA PORTA ESCOLA 

Infantil 1 Principal P-3 

Infantil 2 Pati Gimnàs 

Cicle Inicial Principal Hall 

Cicle Mitjà Pati Informàtica 

Cicle Superior Principal Hall 
 
Esbarjo 
 

CURS dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

Ed. infantil 1 9:30-10.00 
11:30-12:30 

zona 1 

9:30-10.00 
11:30-12:30 

zona 2 

9:30-10.00 
11:30-12:30 

zona 1 

9:30-10.00 
11:30-12:30 

zona 2 

9:30-10.00 
11:30-12:30 

zona 1 

Ed. infanti 2 9:30-10.00 
11:30-12:30 

zona 2 

9:30-10.00 
11:30-12:30 

zona 1 
 

9:30-10.00 
11:30-12:30 

zona 2 
 

9:30-10.00 
11:30-12:30 

zona 1 

9:30-10.00 
11:30-12:30 

zona 2 

Cicle Inicial  10:15  
zona 1 

 10:15  
zona 1 

 

 



Cicle Mitjà  10:30  
zona 2 

 10:30  
zona 2 

 

Cicle 
Superior 

10:00  
zona 2 

 10:00  
zona 2 

 10:00  
zona 2 

 
Zona 1: pista petita, cuineta sorrera, aranya… 
Zona 2: pista gran i zona ajuntament 
 

1.4.Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe i l’alumnat 
que calgués aÏllar si presenta simptomatologia quan és al centre.  
 
 

CURS dilluns dimarts dimecres dijous divendres aÏllament 

Ed. 
infantil 1 

aula p3     aula p4 

Ed. 
Infantil 2 

p5     gimnàs 

Cicle 
Inicial 

 aula 2n  aula 2n  aula 1r 

Cicle 
Mitjà 

 aula cm  aula cm  aula 
plàstica 

Cicle 
Superior 

aula cs  aula cs  aula cs saleta 
sofàs 

 
 
2.Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en 
grup reduït, que preveu el centre educatiu. 
 
Atenció personalitzada:  
Els informes del tercer trimestre es donaran de manera presencial i amb cita prèvia              
a les famílies, a partir del 22 de juny. Es farà una trobada amb la tutora, per                 
comentar l’informe, acompanyar a la família, donar indicacions i poder-se          
acomiadar. 
En cas que la tutora ho cregui convenient, també es faran tutories individualitzades             
amb alguns alumnes, on hi podrà assistir un progenitor amb cita prèvia.  
 
Tutories en petit grup: 

CURS dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

P-3      

 



P-4  
9:00-13:00 

 
9:00-13:00 

 
9:00-13:00 

 
9:00-13:00 

 
9:00-13:00 

P-5 

Cicle Inicial  9:15-11:15  9:15-11:15  

Cicle Mitjà  9:30-11:30  9:30-11:30  

Cicle 
Superior 

9:15-11:15  9:15-11:15  9:15-11:15 

 
3. Mesures preventives:  
 

- Els mestres de referència de cada grup recolliran als alumnes a la porta 
d’entrada que s’ha assignat al seu grup, els pares i familiars no entraran a 
l’edifici si no tenen cita prèvia.  

- En les entrades i sortides, cada infant només pot venir acompanyat per un 
adult, preferiblement sempre el mateix. 

- Els alumnes d’infantil, que esmorzaran a l’escola, portaran la carmanyola i 
una cantimplora  d’aigua que tapi bé. No s’utilitzaran ni els plats ni els gots 
del centre.  

- L’alumnat de Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior no esmorzaran a 
l’escola. 

- Cada grup d’alumnes utilitzarà els lavabos que hi ha al costat de la seva aula. 
- Sempre que sigui possible s’intentaran mantenir les distàncies de seguretat. 
- Tots els alumnes portaran mascareta i se la posaran a les entrades, sortides i 

a l’hora del pati. Quan no siguin necessàries les guardaran dins la seva 
maleta. Marcades amb el nom.  

- Ús de mascaretes per part de tots els docents.  
- Cada alumne utilitzarà el seu propi material que l’escola els haurà preparat.  
- El rentat i desinfecció de mans,  tant en el cas dels infants com de les 

mestres, es farà seguint les recomanacions del Departament de salut:  
-Infants:  

- A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.  
- Abans i després dels àpats.  
- Abans i després d’anar al WC 
- Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida 
al pati) 
 

-Docents:  
-A l’arribada al centre, abans del contacte amb infants 
- Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments dels 
infants i els propis.  
-Abans  i després d’acompanyar un infant al WC 
-Abans i després d’anar al WC. 

 



-Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol 
ús) 
-com a mínim una vegada cada 2 hores.  
 

-Dispensadors de solució hidroalcohòlica:  N’hi haurà a l’entrada del centre, a la sala 
de professors,  al despatx i un a cada aula on hi hagi alumnes. 
-Neteja i desinfecció del centre a càrrec de L’Ajuntament. 
 
 
4. Traçabilitat 
 
Cada dia es farà un llistat de les persones que acudeixen a l’escola, anotant també               
la franja horària, per tenir constància de quines persones han estat en contacte.             
També es registrarà la persona que acompanya a l’infant al centre, que            
preferiblement sempre haurà de ser la mateixa i únicament es permetrà un            
acompanyant. 
 
5.Documentació 
 
Les famílies hauran de presentar la declaració responsable i el carnet de vacunes 
actualitzat. 
Podran enviar la documentació al correu de l’escola a8025320@xtec.cat en format 
de PDF o foto. De manera excepcional, es podrà presentar presencialment el primer 
dia que l’infant vingui a l’escola. 
Per les famílies que no el puguin imprimir a casa, el primer dia habilitarem un espai, 
a fora l’escola perquè el puguin signar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●  
 
 
 
 
 
 
 

Sant Bartomeu del Grau, 27/05/2020 
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