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Preparem l’ obertura de l’escola pel mes de setembre. Tenint en compte el nostre edifici, ens veiem 

amb la necessitat de pensar en com organitzar els espais. Plantegem quatre opcions per poder seguir 

les mesures de seguretat establertes pel PROCICAT. 

Pensem que hem d’estar acompanyats pel referent de l’Agència de Salut Pública  i el nostre CAP de 

referència: “CAP d’Horta” i que hem de seguir en tot moment les mesures de prevenció, les tres “M”: 
metres, mans i mascareta. Els alumnes han de venir amb la temperatura presa de casa.  

En totes les distribucions que passarem a detallar, voldríem preservar les ESPECIALITATS, creiem 

important fer una tasca concreta amb els  mestres que tenen l'especialitat adient. 

 

 

 

L’escola Àngels Garriga gaudeix d’un projecte educatiu que pretén l’educació completa per als 

nostres infants on tots els moments de la vida diària siguin educatius. Contemplem els aspectes 

emocionals, intel·lectuals, estètics i de convivència, i el treball d’hàbits i valors com a principi 
fomentador de l’equitat i la garantia de cohesió social.  

Estem situats al barri d’Horta-Guinardó. Des de fa 50 anys treballem per un ensenyament 

individualitzat i participatiu, que té en compte tota la comunitat educativa, tal com reflecteixen les 
NOFC, el projecte de CONVIVÈNCIA i els altres  documents del centre.  

 

 

 

Malgrat la situació de confinament derivat de la pandèmia COVID-19, treballem per: Aprendre a ser, 

aprendre a fer i aprendre a conviure. Per tant, l’acompanyament emocional és part cabdal en 

aquests moments on l’aprenentatge no pot anar deslligat de l’emoció. L’esforç i la dedicació és 

alhora dels alumnes, els docents i les seves famílies. No totes les situacions són les idònies perquè es 
pugui continuar l’aprenentatge des de casa.  

Hem estat molt al costat de les famílies per saber amb quines eines comptaven i com  els hi podíem 
donar suport emocional i educatiu. 

 

 

 

1-JUSTIFICACIÓ 

 2-CONTEXTALITZACIÓ DEL CENTRE 

 3-DIAGNÒSI DEL CONFINAMENT 
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VALORACIÓ DE LES FAMÍLIES 

Vam fer uns informes del tercer trimestre a “tres bandes: escola, alumnat i famílies. Vam preguntar a 

les famílies com creien que havia respost l’escola per a fer front a la pandèmia i recolli m el feedback 

rebut en el gràfic següent. La majoria de les famílies manifesten que “hi va haver un abans i un 
després” en positiu, una vegada iniciat el 3r trimestre.  

 

 

  

 

 

Vam poder oferir les targetes moneder per famílies més vulnerables i algun dispositiu i connexió per 
mitjà del Consorci d’Educació de Barcelona. 

 

 

Ja des de l’inici del confinament vam tenir molt clar que la prioritat era saber com estaven els nostres 
infants i les seves famílies. 

Vam crear, ja des del primer moment (13 de març), un grup de difusió al whatsapp, amb els delegats 

i delegades de cada curs (famílies), perquè funcionés com el canal de comunicació més àgil i ràpid 

possible i amb la intenció que la comunicació amb les famílies for el més fluida possible. Què no ens 
quedés cap família enrere. A hores d’ara aquest grup de difusió de whatsapp segueix estan actiu.  

L’acompanyament i seguiment dels nostres nens i nenes va ser diferent en els diferents cicles: 

- Es van fer correus, whatsapp i trucades telefòniques individuals.  

- Cicle mitjà, inicial i ed. infantil vam acordar oferir i rebre les tasques proposades a través del correu, 

whatsapps  i trucades telefòniques individuals. 

 

Per dur a terme totes aquestes mesures d’acompanyament i  treball competencial vam anar creant 

diverses planificacions setmanals. 

- Videoconferències per petits grups. Tutor-alumnes, + un especialista a cada sessió (sempre que ha 

estat possible) 

- Propostes de feina:  Circulars d’ESCOLA A CASA ( n’hem arribat a planificar 13). Sortien el dilluns i la 

tasca es podia retornar durant la setmana pels canals acordats. Estan penjades a la pàgina web de 

l’escola: www.angelsgarriga.net i totes tenien un fil conductor temàtic, el desplegament del qual 

tenia en compte diferents nivells de concreció i aprofundiment en relació al curs, cicle...  Des de P3 a 

 4-DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE CONTINGÈNCIA  

    Valoració positiva       Valoració amb pros i contres      Valoració negativa 

http://www.angelsgarriga.net/
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4t les feines es vehiculaven a partir d’aquestes circulars d’Escola a casa. Cicle superior, van començar 

a treballar amb l’entorn virtual “Classroom”, una vegada iniciat el 3r trimestre. I és mitjançant 

aquesta plataforma d’aprenentatge en línia que es van anar penjant i rebent les propostes 

d’activitat. 

EIXOS DE TREBALL A EDUCACIÓ INFANTIL, responen a poder donar compliment a les intel·ligències 

múltiples. Els nens i les nenes han de ser capaços de: pensar, observar, experimentar, pensar, 

decidir, i compartir. 

 

EIXOS DE TREBALL COMPETENCIAL A PRIMÀRIA, ha de respondre també al desenvolupament de les 

intel·ligències múltiples a través del desenvolupament de totes les competències que marca el 

currículum: lingüística, matemàtica, artística, educació física, digital i de  valors  

 

Els docents han fet una devolució de la tasca sempre en positiu.  

 

 

Hem dut a terme trucades telefòniques per a poder acollir les famílies més vulnerables. Sobretot per 

no perdre el vincle i poder estar al seu costat.   

-Trucades per whatsapp, per poder suplir en alguns casos la no disponibilitat d’aparells electrònics.  

- Vídeos de tot l’equip docent i de cada una de les tasques que s’ha cregut necessari  

- Reunió virtual de delegats, gravada i penjada al web de l'escola.  

- Assemblea de fi de curs confinada, per tancar el curs i poder acomiadar l’alumnat de 6è.  

 

 

 

 

 
 

Aquest confinament ha fet palès que l’escola ha de donar resposta a diferents situacions.  

-Sortides i colònies. Hem cancel·lat les sortides de tot el tercer trimestre  i les colònies que quedaven 
per fer. Ens ha comportat fer devolució de les quotes respectives a aquestes partides.  

-Autocars, anul·lar els trajectes contractats. 

-Piscina, anul·lar les sessions de piscina al Club Natació Catalunya. 

-Menjador (Cooperativa Escola Guinardó-AFA). Retorn dels dies no consumits del més de març i 
anul·lar els cobraments fins a final de curs. 

-Dispositius informàtics i wiffi, esmentats anteriorment, assegurar tota la dotació d’eines TAC, tant 

pels mestres com pels alumnes. 

-Targetes moneder, repartides a l’escola amb cita prèvia 

-Preinscripció, organitzar les cites prèvies i controlar les preinscripcions telemàtiques  

 

-Atenció presencial a l’alumnat Trobades en petit grup, amb el tutor/a (Cita prèvia), tots els cursos 
l'última setmana de juny 

-Acomiadament del grup de 6è. Trobades en grups molt reduïts les dues últimes setmanes de curs. 

Acompanyament emocional i realització projecte propi de 6è: “deixem la nostra petjada a la paret de 

l’escola”. Sortim a l’InfoK a propòsit de l’oferta que fem com a centre per acomiadar el 6è. 

enllaç: https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/infok-18062020/video/6048386/ 

 5-GESTIÓ DEL CENTRE 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/infok-18062020/video/6048386/
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 I l'últim dia de curs, de forma presencial, assistència a l’Assemblea final de curs, amb el professorat 
(19 de juny) 

-Trobada informativa on line per a les famílies, feta el dijous 2 de juliol: Com començarem al 

setembre.?Per comunicar la situació en la que ens trobem i compartir els possibles escenaris a 

implementar a la represa de l’estiu. Hi ha penjada la presentació a la  pàgina web del centre,  

enllaç: : Trobada informativa juliol 

 

 

 

Acordem seguir una mateixa estructura i formes d’organització. No obstant tenim en compte les 
línies de treball diferenciades per cicles. 

Acordem fer propostes d’ambients en cada un dels grups: Ambients I i Ambients II.  que formaran 
part de les circulars d’Escola a casa. 

Hem necessitat acompanyament tecnològic per poder seguir les pautes de treball. Hem comptat 

amb l’ajut que se’ns  ha ofert des de l’espai TIC del departament (En el procés d’encetar l’espai 

Classroom)  del coordinador dels SSEE i de la coordinadora TAC de la nostra escola.  

Estar a prop del claustre ha estat important. Sovint s’han detectat mancances de maquinari, de 
destreses... Acompanyar-nos entre nosaltres. 

Hem crear una carpeta al DRIVE (Juny 2020), on hem anat penjant totes les tasques, recomanacions 

d’articles, de xerrades, tutorials… i totes aquells documents, graelles, etc. que ens ha ajudat a 

organitzar la feina. 

Hem realitzar dues reunions de la CAD. Una amb el referent de AASS i diverses coordinacions 
externes, pel seguiment dels nostres infants. 

 

Planificació de les trobades amb els infants.... 

 

 

5.1-GESTIÓ DE L’EQUIP DOCENT 

https://docs.google.com/presentation/d/10Y1POkpk4H6Q3thKqYGfcZvD-V9uxWOjr2u4toSPG68/edit?usp=sharing
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Planificació del treball setmanal en tot aquest temps de confinament, fins al juliol.  

 

Ens hem reunit setmanalment, en claustres, cicles, tutors, comissions de treball i també trobades 
disteses per saber com estàvem. 

La gestió del temps és molt important tant pels alumnes, famílies i docents, per no solapar reunions, 

trobades...la supervisió la dut a terme la cap d’estudis que cada cap de se tmana  ha vetllat perquè 
tot estigués a punt pel dilluns. 

 

. 

 

La comunicació amb les famílies ha estat una prioritat en el confinament. En un primer moment va 

ser complicat saber cap on havíem d’anar, però de seguida , en claustre, ens vam posar d’acord en 
seguir unes mateixes directius per compartir un mateix criteri.  

Hem realitzat dos Consells escolars, en  dates (20 de maig i 1 de juliol), el primer per fer el seguiment 

del Projecte de Convivència que es troba acabat i  en vies d’aprovació i l’últim per compartir el 

moment actual i poder explicar com ens imaginem el retorn a l’escola al setembre (pla de reobertura 
del centre). 

Com ja he esmentat hem utilitzat diferents vies de comunicació: web del centre, correu electrònic 

massiu de famílies, correus de grups de classe, correus d’escola dels mestres,, whatsapp individuals,  

twitter, telèfons... 

Ha estat i és molt important la tasca que realitzen els delegats de classe per part de les famílies, per 

les que hem creat, tal i com ja hem esmentat a l’inici, un grup de difusió de delegats al whatsapp. 

Aquest curs se’ls ha girat feina perquè han estat el primer esglaó de la comunicació. Són els primers a 

qui enviem un whatsapp anunciant que enviarem correus massius a fi de que cap família quedi 

exclosa d’aquesta comunicació. S'han produït alguns errors que hem detectat i hem anat solventant 
sobre la marxa.  

 

5.2-COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 
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Hem realitzat 4 reunions amb la junta de l’AFA. Ens hem mantingut en contacte constantment amb 

el grup de whatsapp creat per l'ocasió: EMERGÈNCIA COVID-19, integrat per l’equip directiu, l’AFA i 

la cooperativa Guinardó, encarregada de l’espai del migdia, acollida i activitats extraescolars. Tenim 

prevista una reunió virtual el dimarts 21 de  juliol. 

També hem creat una COMISSIÓ DE CRISI, integrada pere l’Equip directiu, el mestre responsable del 

Riscos Laborals, una mestra del Claustre, un representant de les famílies del Consell Escolar i dos  

representants de l’AFA, que de moment s’ha reunit en dues ocasions en temps de confin ament i que 

de ben segur tindrà un paper primordial a jugar a partir de setembre.Hem convocat la comissió de 

crisi en dues ocasions per abordar conjuntament aquesta situació tan complexe que estem vivint. 

 

 

 

La formació permanent és clar que és imprescindible. Contemplem tota formació que ha fet i el 

claustre a títol personal. Hem fet sessions de cicles pedagògiques, online,  per compartir  
aprenentatges nous o no gaire utilitzats. 

Durant el confinament la coordinadora TAC ens ha elaborat tutorials que ha presentat en una 

videoconferència per poder treballar amb aquests entorns que no tot el claustre estava acostumat: 

Classroom, edició de vídeos, drive. 

Tancament del projecte del Modelate 0-6, a través d’una videoconferència amb els mentors: Montse 

Antón i Montse Tarrés (SSEE). També hem fet el tancament del programa Llegir en parella, implantat 

aquest curs i amb un compromís de durada de 3 cursos i amb la formació d’altres mestres del 

claustre, diferents de les dues persones que han fet enguany aquesta formació. 

Hem fet el seguiment online dels dos alumnes que hem tingut en pràctiques començades ja en 

període de confinament, i per això, hem dut a terme 5 reunions online. I també hem incorporat a les 

dues alumnes que estaven duent les pràctiques a Ed.Infantil en la dinàmica de treball pedagògic 

implantada en temps de confinament, de manera que han pogut participar a les videoconferències 

dels grups-classe on estaven ubicades i col·laborar i dissenyar activitats on line per a f inalitzar la seva 
intervenció educativa. 

 

 

 

JUNY 

Pel que fa a la tornada per finalitzar el curs (juny), tenim penjat al web el nostre PLA D’OBERTURA., 

on es contemplen tots els objectius , estratègies i organitzacions que vam posar en marxa en la Fase 

2 de desescalada.: 

https://agora.xtec.cat/ceipangelsgarrigabcn/general/pla-dobertura-del-centre/  

Hem anat fent les modificacions oportunes a mesura que anàvem veient les noves necessitats. Hem 
estat molt flexibles amb les trobades amb els infants i les seves famílies.  

Les instruccions que arribaven han estat canviants, seguint les directrius del Ministerio de Sanidad i 

del PROCICAT, per tant hem hagut de fer diferents adaptacions per vetllar per la salut dels nostres 

alumnes i les seves famílies. 

 

5.3-FORMACIÓ DOCENT 

6- PLA D’OBERTURA DEL CENTRE 

https://agora.xtec.cat/ceipangelsgarrigabcn/general/pla-dobertura-del-centre/
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SETEMBRE 

Passem a preparar l’organització i funcionament per al curs 2020-2021.  

Les instruccions per la tornada a l’escola han de garantir la màxima presencialitat per a tot l’alumnat. 

Hauran d’incloure també les mesures a prendre en cas d’un rebrot de la pandèmia. Continuïtat 
competencial i digital, en cas que ens tornéssim a confinar. 

És important conèixer amb quins ràtios podem treballar i en funció d’això, podrem detallar  quin 
tipus d’agrupaments podrem fer. 

Comencem amb tots els alumnes.  

Plantegem diferents plans en funció de la situació sanitària que ens puguem trobar al setembre.  

Els escenaris segueixen el patró de grups cíclics de les primeres instruccions.  Prioritzem mantenir les 

tutories actuals. En algunes propostes necessitem més docents per poder acollir els grups.  

 

 

PLANTA BAIXA 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER PIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1-PLA SETEMBRE 2020- A     Respon a una  ràtio de 16-18 alumnes  

   
P3-

A 
P3-
B 
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SEGON PIS 

 

 

 

TERCER PIS 

 

 

Necessitem tres espais externs per al Cicle Superior. Disposem prop del centre El Casal de la Font 
d’en Fargues, L'Església Trèvol i l’Escola de Música Pausa.  

Aquesta distribució requereix que el menjador perdi el seu ús. En conseqüència, els infants haurien 

de dinar a l’aula.  

Una altre punt a tenir en compte és l’espai de la migdiada pels de P3. Hauria de ser en el mateix 
espai de les aules  habilitades al menjador. 
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P3-A NÚRIA FERNÀNDEZ 

P3-B MESTRE NOU (ED. INFANTIL) 

EI-A GISELA CABRÉ 

EI-B MAITE SOLER 

EI-C MESTRE NOU (ED. INFANTIL) 

CI-A NÚRIA MERINO 

CI-B MIQUEL JURADO 

CI-C MERCÈ GILI 

CM-A DAVID CARCHANO 

CM-B JOSEP ANTON LÓPEZ 

CM-C MARGA ESTEVEZ 

CS-A MARTA GÓMEZ 

CS-B ESTELA BERROCAL 

CS-C      ELENA ALQUÉZAR/CRISTINA MARTÍNEZ 

 

 

 

PLANTA BAIXA 

 

 

DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA 

6.2-PLA SETEMBRE 2020- B Respon a una ràtio de 16-18   alumnes 
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PRIMER PIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGON PIS 

 

 

TERCER PIS 
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Necessitem tres espais externs per al Cicle Superior. Disposem prop del centre El Casal de la Font 
d’en Fargues, L'Església Trèvol i l’Escola de Música Pausa. 

Una de les aules del primer pis, s'hauria d’habilitar per la migdiada dels més petits.  

 

 

EI-A NÚRIA FERNÀNDEZ 

EI-B MESTRE NOU (ED. INFANTIL) 

EIC GISELA CABRÉ 

EI-D MAITE SOLER 

CI-A NÚRIA MERINO 

CI-B MIQUEL JURADO 

CI-C MERCÈ GILI 

CM-A DAVID CARCHANO 

CM-B JOSEP ANTON LÓPEZ 

CM-C MARGA ESTEVEZ 

CS-A MARTA GÓMEZ 

CS-B ESTELA BERROCAL 

CS-C ELENA ALQUÉZAR/CRISTINA MARTÍNEZ 

 

 

 
Amb aquesta distribució cap curs hauria de marxar d’escola. Perdem l’ús del menjador  
Els nens de P3 podrien dormir en una de les aules d’educació infantil. 
PLANTA BAIXA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA 

6.3-PLA SETEMBRE 2020- C Respon a una  ràtio de 16-18 alumnes 
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CS-A->18/CS-B->18/CS-C->14  

PRIMER PIS 

 

 

SEGON PIS 

 

 

TERCER PIS 
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El Cicle Superior hauria de tenir diferent ràtio en els grups, per a poder ocupar el menjador i la 
biblioteca. Al menjador dos grups de 19 i a la biblioteca un grup de 14.  

Aquesta distribució requereix que el menjador perdi el seu ús. En conseqüència, els infants haurien 
de dinar a l’aula.  

Una altre punt a tenir en compte és l’espai de la migdiada pels de P3 que hauria de ser en una aula.  

 

EI-A NÚRIA FERNÀNDEZ 

EI-B MESTRE NOU(ED. INFANTIL) 

EIC GISELA CABRÉ 

EI-D MAITE SOLER 

CI-A NÚRIA MERINO 

CI-B MIQUEL JURADO 

CI-C TXEMA GARCIA ? 

CM-A DAVID CARCHANO 

CM-B JOSEP ANTON LÓPEZ 

CM-C MERCÈ GILI 

CS-A MARTA GÓMEZ 

CS-B ESTELA BERROCAL 

CS-C ELENA ALQUÉZAR/CRISTINA MARTÍNEZ 

 

 

 

Pensem que és un bon moment per a fer una distribució cíclica . Davant del COVID-19, perdem la 

interrelació entre diferents grups , ja que no podrem dur a terme els Ambients ni el treball d’ApS de 
Grans-Petits, ni la torreta, ni l’activitat compartida amb els nens i nenes de l’escola REL.  

PLANTA BAIXA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA 

6.4-PLA SETEMBRE 2020- D  Ràtio de 16-18 alumnes 

 

 MENJADOR 
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PRIMER PIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGON PIS 
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TERCER PIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per no perdre l’ús del menjador (que s’hauria d’adequar), necessitem tres espais externs per encabir tot 
el cicle superior. Tenim molt a prop del centre el Casal de la Font d’en Fargues  

 

 

 

 

EI-A NÚRIA FERNÀNDEZ 

EI-B MESTRE NOU(ED. INFANTIL) 

EIC GISELA CABRÉ 

EI-D MAITE SOLER 

CI-A NÚRIA MERINO 

CI-B MIQUEL JURADO 

CI-C MERCÈ GILI 

CM-A DAVID CARCHANO 

CM-B JOSEP ANTON LÓPEZ 

CM-C MARGA ESTEVEZ 

CS-A MARTA GÓMEZ 

CS-B ESTELA BERROCAL 

CS-C ELENA ALQUÉZAR/CRISTINA MARTÍNEZ 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA 
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Ja que no podrem fer els Ambients ni els grans petits de la manera  com sempre els hem fet, volem 
començar a fer grups cíclics a parvulari, deixant a part P3. 

PLANTA BAIXA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER PIS 

 

SEGON PIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5-PLA SETEMBRE 2020- E Respons a una ràtio de 25  alumnes  

  
 

MENJAD
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TERCER PIS 

 

 

 

 

 

 

P3 NÚRIA FERNÀNDEZ 

EI-A GISELA CABRÉ 

EI-B MAITE SOLER 

1r NÚRIA MERINO 

2n MIQUEL JURADO 

3r DAVID CARCHANO 

4t JOSEP ANTON LÓPEZ 

5è MARTA GÓMEZ 

6è ESTELA BERROCAL 

 

DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA 
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EDUCACIÓ 

INFANTIL 

P3 NÚRIA FERNÀNDEZ +TEI 

TXEMA GARCIA (PSICO) 

P4/P5-A GISELA CABRÉ ⅓ DE NEE +TXEMA 

P4/P5-B MAITE SOLER ⅓ NOU ANGLÈS+TXEMA 

CICLE 

INICIAL 

1r NÚRIA MERINO  MERCÈ GILI (MÚSICA),⅓ NOU 

ANGLÈS 

2n MIQUEL JURADO MERCÈ GILI(MÚSICA),⅓ NOU 

ANGLÈS 

POSSIBLES EQUIPS DOCENTS 
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CICLE 

MITJÀ 

3r DAVID CARCHANO MARGA ESTEVEZ, CRISTINA 

MARTINEZ 

4t JOSEP ANTÓN LÓPEZ MARGA ESTEVEZ, CRISTINA 

MARTINEZ 

 

CICLE 

SUPERIOR 

5è MARTA GÓMEZ CRISTINA MARTINEZ, ELENA 

ALQUÉZAR 

6è ESTELA BERROCAL CRISTINA MARTINEZ, ELENA 

ALQUÉZAR 

 

 
 
 
 
istribucihorarisd’e i sortida 

 

Dependrà de quin pla d’obertura duguem a terme per poder distribuir les entrades i les sortides 

adequadament.  

No obstant pensem que necessitaríem tenir un accés més a l’escola, amb una sola porta és difícil 

esglaonar les entrades i sortides mantenint les mesures de seguretat. Ara és un bon moment per 

poder aconseguir una porta des del nostre sorral a la muntanyeta de la Davallada de Gallecs. És una 

demanda recollida al projecte “Recuperem la Muntanyeta de l’escola Àngels Garriga!” presentat des 

de l’escola i l’AFA al Decidim.Barcelona 

 

 

És imprescindible tallar el carrer Gallecs de 8:40 a 16:40 

                        

Un cop els alumnes ja hagin passat la porta principal, distribuirem els cursos per les dues escales amb 

les  que comptem. Una a la dreta que va al pati i una a l’esquerra que va al vestíbul.  

Tindrem presents les portes d’emergència per descongestionar els accessos. Cal portar mascareta 

fins arribar a l’aula corresponent. 

 

8-DISTRIBUCIÓ D’HORARIS D’ENTRADES I SORTIDES 



21 

 
Els flexus d’alumnes dins l’escola s’aniran regulant per seguir el pla de contingència definitiu. 

En el moment de sortir al pati, mantindrem intervals de 5 minuts entre els grups estables que 

sortiran en cada un dels torns. 

Aquest any tothom esmorzarà a l’aula i sortirà en haver acabat.  

 

 

 

 

El divendres 10 de juliol farem una primera reunió amb les famílies de nova incorporació.  
Presentarem el nou curs, tot i les incerteses.  

L’adaptació de P3 (25 alumnes), i la dels grups mixtes de  P4-P5, voldríem que tinguessin un temps 
d'adaptació més llarg. 

Proposem per a P3, 5 dies d’adaptació,  per poder atendre als infants i les famílies en un entorn 

tranquil i saludable. Organitzarem per grups els primers dies.  

Pel que fa a la classe de 4 anys, organitzarem dos dies per poder acollir-los en dos grups i donar 
opció als seus pares d’entrar a les aules.  

Pel setembre ens tornarem a reunir amb  les famílies., duent a terme les reunions informatives d’inici 
de curs per a cada nivell i realitzant una Assemblea amb la totalitat de les famílies presencial o no.  

 

 

 

A  
Presencial, 
com sempre  

P3-->25 alumnes 

P4-P5--->mixt, 25 alumnes 

Primària, 25 alumnes.. 

ACOLLIDA DE P3 

9-POSSIBLES ESCENARIS  



22 

B  
No presencial 

Seria en cas de rebrot i utilitzaríem les tecnologies de 
la comunicació per atendre l’aprenentatge en el grup-

classe que s’hagi detectat un cas COVID-19 

C  

Model híbrid 

No ens agradaria dur-lo a terme perquè no creiem 
que sigui el desitjable per a cap estament de la 

comunitat educativa. 

 

Alumnat  ● Els grups seran cíclics a Infantil, menys P3 i ràtio de 25 

alumnes. A primària 25 alumnes. 

● La presencialitat serà obligatòria.  

Personal educatiu  ● Tenim una mestra al grup de risc. Verificar vulnerabilitat al 

setembre. 

● Reclamem la TEI per a P3 

● Per mantenir les especialitats ens calen 3 mestres.  

● Tenir dues persones que comparteixin les especialitats, per 

poder formar equips docents. 

● Tenir en un grup estable del tutor i un mestre compartint la 

tutoria a poder ser un especialista. 

● La directora no tindrà tutoria i entre la resta de l’equip 

directiu tindran una jornada. 

● Procurarem mantenir les  tutories actuals per tal de tenir un 

docent expert a cada cicle. 

● Les reunions d’equips docents podran ser presencials o 

virtuals. Prioritzem la presencialitat. 

Espais  ● Diferents plans exposats abans. 

Necessitat de tres espais externs. Depenent  de la ràtio i 

escenari implementat  

Grups ● Per a la barreja de nens i nenes de P4 i P5 (escenari E),,  

tindrem en compte quins alumnes han d’anar a cada grup 

per a ser el més eterogenis possibles. 

● Cada grup-classe haurà de tenir el seu propi horari de 

menjador  

Fluxos de circulació ● Per les entrades existeix un gran problema. Només tenim 

una porta. Procurarem fer entrades i sortides esglaonades 

amb una diferència  de 5- 10-15 minuts entre grups. 

Patis  ● Hi haurà dos torns de patis.  

● La vigilància de patis serà per equips docents.  

 

Temps de migdia ● La capacitat màxima del menjador és tres grups estables.s 
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mantenint el metre entre un i altre.. 

● Caldrà fer tCaldrà estudiar la viabilitat de que algun grup 

dini a l’aula, Segons quin pla duguem a terme 

Material Escolar  ● Serà obligatori l’ús de mascaretes a Primària i recomanable 

a Ed. Infantil.  

● Cada infant tindrà  el seu material bàsic. (es donarà des 

d’escola)  

● L’Escola tindrà material, amb cura de desinfectar-lo. 

Horari  ● De 8:50 a 12:30 i de 15 a 16:40h. 

● El temps de migdia estarà molt lligat al menjador i al 

número d’infants que en facin ús, per organitzar els torns. 

● Les extraescolars de migdia dependran de les instruccions 

del Departament. 

Aspectes curriculars 
i de relació  

● Treballarem aspectes emocionals i la incertesa des del 

primer dia.  

● Procurarem fer l’activitat de GRANS-PETITS, amb mascareta 

i aprofitant el màxim els espais exteriors: porxo, terrassa, 

hort i si és el cas, carrer Gallecs. 

● Volem mantenir els ambients d’aprenentatge distribuïts en 

els espais oberts: porxo, pati,  terrassa, hort i menjador, 

amb mascareta i combinant dos grups estables. 

● Tots els grups faran activitats virtuals compartides com 

l’assemblea de classe, la presentació de projectes, contes… 

per tal d’estar preparats per a possibles rebrots. 

● Es mantindran en els horaris els mateixos espais 

d’aprenentatge que enguany. 

● La Piscina es farà al CNC si ens garanteixen les mesures de 

seguretat. Farem tres torns: Ed P4-P5, CI-1r-2n, CM-3r-4t. 

Tecnologia i 

comunicació  

● Tots els infants de l’Escola tindran un correu 

angelsgarriga.net al seu nom per, si de cas hi ha un nou 

confinament, utilitzar-lo com a mitjà de comunicació. 

● Introduirem el classroom a partir del cicle mitjà i buscarem 

una aplicació visual i senzilla per a usar amb els nens i nenes  

de Cicle inicial i d’ Ed. infantil.  

● Mentre estiguem en risc sanitari, donarem l’opció de fer les 

entrevistes a les famílies en format virtual.   

         

● Mantindrem el paper dels delegats (pares, mares) com a 

pont de comunicació entre l’aula i les famílies (Grup de 

difusió de whatsapp). 

● Caldria valorar la revisió del maquinari,  portàtils per a cada 

classe sencera.  
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Altres  ● Caldrà una persona del personal de neteja tot el dia a 

l’Escola.  

● Caldrà ventilar les aules abans de baixar al pati i abans de 

baixar a dinar.  

● Caldrà que els nens i nenes es rentin  les mans cada vegada 

que s’entri i se surti de l’aula (pati, menjador o canvi 

d’espai).  

 

 

 

 

Tindrem en compte totes les accions positives que hem pogut aplicar durant el confinament del 2n i 
3r trimestre i les que no han estat positives. Aprendre de l’error ens ajuda a millorar.  

● Totes les famílies/infants tindran un correu “angelsgarriga.net” des de P3 fins a 6è, 

que el farem servir per fer arribar les tasques online.  
● Des de 3r a 6è haurem plantejat, en l’escola presencial, alguna activitat on hagin 

hagut d’utilitzar el classroom, per tant, en el cas d’un nou confinament, l’alumnat ja 
coneixeran l’eina.  

● A Educació infantil presentarem als infants els blocs o la plataforma que haurem 
creat, on poden trobar diferents tasques per mirar, llegir, experimentar, etc.  

● Seguirem treballant amb alguna aplicació de treball sistemàtic i creatiu sobre 
competència matemàtica, lingüística (català i anglès). 

 

 

 

 

 

 

 

10-EN CAS DE REBROT  

 

11- PROTOCOL A SEGUIR EN CAS DE POSSIBLES CASOS COVID  
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Ens enfrontem a una nova situació educativa, que va més enllà de l’aprenentatge acadèmic.  

És en aquest moments on s’han destapat maneres de fer, sensibilitats que com a comunitat vivim. 

Cal poder llegir entre línies la diversitat del col·lectiu. No tots servim per a tot, però junts podem 
complementar-nos. 

L’empatia i la resiliència han d’estar presents en aquest moments d’incertesa i de pors que cadascú 

les viu de manera molt personal. 

 

 

Aquest document a estat elaborat de forma participada comptant amb la totalitat del claustre i 
l’AFA. Ha estat presentat l’esborrany al Consell Escolar del dia 1 de Juliol, en sessió virtual. 

 

 

Signat:  

 

 

 

 

 

Rosa Maria Agramunt Perelló                Elena Alquézar Castellanos       Gisela Cabré i Fusté  

Directora de l’Escola Àngels Garriga       Cap d’estudis                         Secretària 

 

 

Barcelona 13 de juliol de 2020. 

 

12-CONCLUSIÓ  
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NEX 14-ANNEX-A  AL PLA DE CONTINGÈNCIA DEL SETEMBRE 2020-2021 

 

Després d'un debat intens de claustre, de valorar pros i contres, hem decidit fer extensible per a tots els 
cursos de l'escola, el model d 'escola cíclica que el juliol ja vam plantejar per les classes de P4 i P5.  

El model d'escola cíclica implica fer una barreja dels alumnes d'edats properes per a la creació de grups 

estables. Ja que aquest curs fer els Ambients d'aprenentatge, Grans-petits,racons, etc com sempre ens ha 

agradat fer-los,  no és possible. Amb l'escola cíclica sí que assegurem la interacció entre nens i nenes 

d'edats diferents. Seguim pensant que un  motiu pedagògic molt potent és l'aprenentatge entre iguals en 
el que  tots aprenem de tots.  

 

PLANTA BAIXA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER PIS 

 

 

SEGON PIS 

   

MENJADO
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TERCER PIS 

 

 

 

 

 

P3 NÚRIA FERNÀNDEZ 

EI-A GISELA CABRÉ + ALBA MAYORAL 

EI-B MAITE SOLER 

1r/2n-A NÚRIA MERINO 

1r/2n-B MIQUEL JURADO 

3r/4T-A CARMEN ESPINOSA 

3R/4t-B JOSEP ANTON LÓPEZ 

5è/6È-A MARTA GÓMEZ 

DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA 
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5È/6È-B ESTELA BERROCAL 

5È/6È-C DAVID CARCHANO 

 

 

 

EDUCACIÓ 

INFANTIL 

P3 NÚRIA FERNÀNDEZ + ⅓ 

ESPECIAL 

+TEI 

MANEL  SOLÉ (Música), + 

ALBA MAYORAL 

P4/P5-A GISELA CABRÉ + ALBA 

MAYORAL 

MANEL SOLÉ + NOU 

ANGLÈS, + ALBA MAYORAL 

P4/P5-B MAITE SOLER + MANEL 

SOLÉ 

MANEL SOLÉ + ALBA 

MAYORAL, + NOU ANGLÈS +  

CICLE 

INICIAL 

      1r/2n-A NÚRIA MERINO  +TXEMA MANEL SOLÉ, + NOU 

ANGLÈS, TXEMA GARCÍA 

       1r/2n-B MIQUEL JURADO + NOU 

ANGLÈS 

MANEL SOLÉ, TXEMA  

GARCIA, NOU ANGLÈS 

CICLE MITJÀ 3r/4t-A CARMEN ESPINOSA + 

MERCÈ 

MARGA ESTEVEZ, CRISTINA 

MARTINEZ  (ANGLÈS), 

MERCÈ GILI ( MÚSICA) 

TXEMA (ED- FÍSICA) 

3r/4t-B JOSEP ANTÓN LÓPEZ + 

MARGA E. 

MARGA ESTEVEZ, CRISTINA 

MARTINEZ. (ANGLÈS), 

MERCÈ GILI (MÚSICA) 

TXEMA (ED.FÍSICA) 

 

CICLE 

SUPERIOR 

5è/6è-A MARTA GÓMEZ  CRISTINA MARTINEZ, 

(ANGLÈS), ELENA 

ALQUÉZAR, MERCÈ GILI 

(MÚSICA), TXEMA 

(ED.FÍSICA) 

5è/6è-B ESTELA BERROCAL CRISTINA MARTINEZ 

(ANGLÈS), ELENA 

ALQUÉZAR, MERCÈ GILI 

(MÚSICA) 

TXEMA (ED.FÍSICA) 

 

5è/6è-C DAVID CARCHANO CRISTINA MARTÍNEZ 

(ANGLÈS), ELENA 

ALQUÉZAR,MERCÈ GILI 

(MÚSICA) 

TXEMA (ED.FÍSICA) 

 

POSSIBLES EQUIPS DOCENTS 
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CURS ACCÉS HORA D’ENTRADA HORA DE SORTIDA 

P3 Única porta d’escola-Escala esquerra/Vestíbul 9:20 16:20 pel vestíbul 

EI-A Única porta d’escola-Escala esquerra/Vestíbul 9:20 16:25 porta carrer-sectoritzat 

EI-B Única porta d’escola-Escala dreta/Pati/Emergència 9:20 16:25 porta carrer-sectoritzat 

CI-A Única porta d’escola-Escala Dreta/Pati/Emergència 9:10 16:30 porta carrer-sectoritzat 

CI-B Única porta d’escola-Escala esquerra/Vestíbul 9:10 16:35 porta carrer-sectoritzat 

CM-A Única porta d’escola-Escala Dreta/Pati 9:00 16:35 porta carrer-sectoritzat 

CM-B Única porta d’escola-Escala Dreta/Pati/Emergència 

2 

9:00 16:35 porta carrer-sectoritzat 

CS-A Única porta d’escola-Escala Dreta/Pati/Emergència 

2 

8:50 16:35 porta carrer-sectoritzat 

CS-B Única porta d’escola-Escala Dreta/Pati/ 8:50 16:20 porta carrer-sectoritzat 

CS-C Única porta d’escola-Escala Esquerra/Vestíbul 8:50 16:20 porta carrer-sectoritzat 

ENTRADES I SORTIDES- ESGALONADES  
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Aquest document s’ha presentat al Consell Escolar virtual del dia 3 de setembre del 2020 

Ha estat aprovat per unanimitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa Maria Agramunt Perelló                Elena Alquézar Castellanos       Gisela Cabré i Fusté  

Directora de l’Escola Àngels Garriga       Cap d’estudis                         Secretària 

 

 

 

Barcelona 3 DE SETEMBRE DEL 2020 
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NE  15- ANNEX -B AL PLA DE CONTINGÈNCIA DEL SETEMBRE 2020-2021 

D    DEFINITIU 

 

Després d'un debat intens de claustre, de valorar pros i contres, hem decidit fer extensible per a tots els 
cursos de l'escola, el model d 'escola cíclica que el juliol ja vam plantejar per les classes de P4 i P5.  

El model d'escola cíclica implica fer una barreja dels alumnes d'edats properes per a la creació de grups 

estables. Ja que aquest curs fer els Ambients d'aprenentatge, Grans-petits,racons, etc com sempre ens ha 

agradat fer-los,  no és possible. Amb l'escola cíclica sí que assegurem la interacció entre nens i nenes 

d'edats diferents. Seguim pensant que un  motiu pedagògic molt potent és l'aprenentatge entre iguals en 
el que  tots aprenem de tots.  

 

PLANTA BAIXA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER PIS 

 

 

 

 

   

MENJADO
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SEGON PIS 

 

TERCER PIS 

 

 

 

 

 

P3 NÚRIA FERNÀNDEZ 

EI-A GISELA CABRÉ + ALBA MAYORAL 

EI-B MAITE SOLER 

1r/2n-A NÚRIA MERINO 

1r/2n-B MIQUEL JURADO 

3r/4t-A CARMEN ESPINOSA 

3R/4t-B JOSEP ANTON LÓPEZ 

3r/4t-C MERCÈ GILI 

5è/6È-A MARTA GÓMEZ 

5È/6È-B ESTELA BERROCAL 

5È/6È-C DAVID CARCHANO 

DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA 
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EDUCACIÓ 

INFANTIL 

P3 NÚRIA FERNÀNDEZ + ⅓ 

ESPECIAL 

+TEI 

MANEL  SOLÉ (Mús ica), + ALBA 

MAYORAL 

P4/P5-A GISELA CABRÉ + ALBA 

MAYORAL 

MANEL SOLÉ + NOU ANGLÈS, + 

ALBA MAYORAL 

P4/P5-B MAITE SOLER + MANEL SOLÉ MANEL SOLÉ + ALBA MAYORAL, + 

NOU ANGLÈS +  

CICLE INICIAL       1r/2n-A NÚRIA MERINO  +TXEMA MANEL SOLÉ, + NOU ANGLÈS, 

TXEMA GARCÍA 

       1r/2n-B MIQUEL JURADO + NOU 

ANGLÈS 

MANEL SOLÉ, TXEMA  GARCIA, 

NOU ANGLÈS 

CICLE MITJÀ 3r/4t-A CARMEN ESPINOSA+  MARGA ESTEVEZ, CRISTINA 

MARTINEZ  (ANGLÈS), MERCÈ GILI 

( MÚSICA) 

TXEMA (ED- FÍSICA) 

3r/4t-B JOSEP ANTÓN LÓPEZ  MARGA ESTEVEZ, CRISTINA 

MARTINEZ. (ANGLÈS), MERCÈ GILI 

(MÚSICA) 

TXEMA (ED.FÍSICA) 

3/4t-C MERCÈ GILI  MARGA ESTEVEZ, CRISTINA 

MARTINEZ. (ANGLÈS), MERCÈ GILI 

(MÚSICA) 

TXEMA (ED.FÍSICA) 

 

CICLE 

SUPERIOR 

5è/6è-A MARTA GÓMEZ  CRISTINA MARTINEZ, (ANGLÈS), 

ELENA ALQUÉZAR, MERCÈ GILI 

(MÚSICA), TXEMA (ED.FÍSICA) 

5è/6è-B ESTELA BERROCAL CRISTINA MARTINEZ (ANGLÈS), 

ELENA ALQUÉZAR, MERCÈ GILI 

(MÚSICA) 

TXEMA (ED.FÍSICA) 

 

5è/6è-C DAVID CARCHANO CRISTINA MARTÍNEZ (ANGLÈS), 

ELENA ALQUÉZAR,MERCÈ GILI 

(MÚSICA) 

TXEMA (ED.FÍSICA) 

 

 

 

 

 

 

 

POSSIBLES EQUIPS DOCENTS 
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A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURS ACCÉS HORA 

D’ENTRADA 

HORA DE SORTIDA 

P3 Única porta d’escola-Escala esquerra/Vestíbul 9:20 16:20 pel vestíbul 

EI-A Única porta d’escola-Escala esquerra/Menjador 9:20 16:25 porta carrer-sectoritzat 

EI-B Única porta d’escola-Escala dreta/Pati/Emergència-1 9:20 16:25 porta carrer-sectoritzat 

CI-A Única porta d’escola-Escala Dreta/Pati/Emergència-1 9:10 16:30 porta carrer-sectoritzat 

CI-B Única porta d’escola-Escala esquerra/Vestíbul 9:10 16:35 porta carrer-sectoritzat 

CM-A Única porta d’escola-Escala Dreta/Emergència 1 9:00 16:35 porta carrer-sectoritzat 

CM-B Única porta d’escola-Escala Dreta/Pati/ 9:00 16:35 porta carrer-sectoritzat 

CM-C Única porta d’escola-Escala Esquerra/Vestíbul 9:00 16:35 porta carrer-sectoritzat 

CS-A Única porta d’escola-Escala Dreta/Pati/Emergència 2 8:50 16:20 porta carrer-sectoritzat 

CS-B Única porta d’escola-Escala Dreta/Pati/ 8:50 16:20 porta carrer-sectoritzat 

CS-C Única porta d’escola-Escala Esquerra/Vestíbul 8:50 16:20 porta carrer-sectoritzat 

ENTRADES I SORTIDES- ESGALONADES  
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Aquest document s’ha presentat al Consell Escolar virtual del dia 9 de setembre del 2020 

Ha estat aprovat per unanimitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa Maria Agramunt Perelló                Elena Alquézar Castellanos       Gisela Cabré i Fusté  

Directora de l’Escola Àngels Garriga       Cap d’estudis                         Secretària 

 

 

 

 

 

 

Barcelona  9 de setembre 2020 

 

 


