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El dia 14 de setembre podrem, per fi, obrir les portes de l’escola per retrobar-

nos amb els vostres fills i filles i reprendre l’educació presencial. En tenim 

moltes ganes! 

 

La realitat és altament complexa i incerta i per això publiquem aquest 

document de FAQS. En breu publicarem al web el Pla d’actuació 20/21 i 

volem anticipar-vos i donar resposta als vostres dubtes i informar-vos de les 

novetats que tenim previstes per aquest curs: 

 

 

1. COM SERÀ LA DISTRIBUCIÓ DE LES RÀTIOS DELS DIFERENTS NIVELLS?  

 

Els nivells de P3, P4 i P5 d’educació infantil es mantindran cadascun d’ells 

com a grups estables amb ràtios iguals o inferiors a 20. 

El nivell de 1r d’educació primària es mantindrà amb 24 alumnes com a 

grup estable, amb l’autorització per part del Departament d’Educació i per 

falta de més personal docent. 

De 2n a 6è d’educació primària els grups es desdoblaran i hi haurà el grup 

A i el grup B (parlarem de grups paral·lels) 

 

 

2. EN QUINS ESPAIS ESTAN UBICATS ELS DIFERENTS NIVELLS?  

 

P3, P4 i P5: a la seva aula habitual dels barracons d’educació infantil 

2nA i 2nB: a les dues aules dels barracons de Cicle Inicial 

1r: a l’antiga aula de joc simbòlic 
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3rA: al gimnàs de l’escola 

 

 

3rB: a la biblioteca 

4tA: antiga sala de mestres 

4tB, 5èA i 5èB, 6èA i 6èB: a la resta d’aules de l’edifici 

 

3. ON FARAN PSICOMOTRICITAT O EDUCACIÓ FÍSICA ELS ALUMNES? 

 

 Aquestes activitats seran realitzades preferentment als espais exteriors de 

l’escola.  

Per fer algunes sessions específiques i també quan les inclemències del 

temps no ho permetin, els alumnes d’educació primària faran l’activitat 

d’educació física al pavelló del Bugarai, com fins ara era habitual.  

 

4. COM S’HA ORGANITZAT L’EQUIP DOCENT? HI HA ESPECIALITATS? 

 

Enguany les especialistes de música, educació física, anglès i educació 

especial seran tutores d’un nivell. 

Cada tutora farà les especialitats del seu nivell.  

En alguns casos l’especialista podrà fer la seva especialitat únicament al 

grup paral·lel.  

Amb aquesta organització es redueix el nombre de mestres que intervenen 

a cada grup estable. 

 

5. COM SERÀ L’ENTRADA I SORTIDA DE L’ESCOLA? 

 

A l’escola, es faran entrades i sortides esglaonades i en portes 

diferenciades,  segons indica el Pla d’actuació. 

 

 

6. COM S’ ORGANITZARÀ L´ESTONA DE PATI? 

 

El pati estarà sectoritzat per evitar que l’alumnat de diferents grups 

estables entrin en contacte. També farem dos torns de pati per evitar 

l’aglomeració d’alumnes a l’espai exterior i hi ha previsió que l’alumnat de 

cicle superior pugui anar a fer l’esbarjo al parc del Bugarai. 
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7. LES FAMÍLIES PODRAN ENTRAR A L’ESCOLA? 

 

Només podrà entrar al recinte escolar un familiar per alumne en els casos 

de l’alumnat d’educació infantil i cicle inicial.  En cap cas es permetrà que 

els familiars entrin a les aules, a excepció de l’alumnat de P3 en període 

d’adaptació. 

 

8. COM HO HEM DE FER SI TENIM FILLS I FILLES QUE TENEN L’ENTRADA I 

SORTIDA PER PORTES DIFERENTS? 

 

Heu de comentar el vostre cas particular a la tutora dels vostres fills i filles 

el més aviat possible i estudiarem la millor solució. 

 

9. QUÈ PASSA SI ARRIBEM TARD? 

 

No es pot arribar tard a l’escola.  

Si no hi ha puntualitat no podem garantir que els alumnes puguin entrar a 

l’escola quan arribin ja que poden coincidir amb un altre grup.  

 

10. ELS NENS i NENES HAN DE PORTAR MASCARETA? 

 

Tot l’alumnat ha de portar a les entrades i sortides de l’escola, així com als 

passadissos del centre. 

L'alumnat d’educació primària també l’haurà de portar dins de l’aula i 

també al pati mentre que l’alumnat d’educació infantil només l’haurà de 

portar en entrades i sortides.  

*Aquesta mesura pot variar en funció de les directrius del Departament 

d’Educació en coordinació amb Sanitat al llarg del curs i a condició de 

l’evolució de la pandèmia. 

 

Demanem a les famílies que porteu una bosseta per guardar les mascaretes 

a l’aula. Els usuaris de menjador l’hauran de portar una altra per l’espai de 

migdia. 
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11. L’EQUIP DOCENT I NO DOCENT HA DE PORTAR MASCARETA? 

 

Sí, sempre. 

L’han de portar a les entrades i sortides, a l’aula, als passadissos i també al 

pati. 

*Aquesta mesura pot variar en funció de les directrius del Departament 

d’Educació en coordinació amb Sanitat al llarg del curs i a condició de 

l’evolució de la pandèmia. 

 

12. ES FARAN ACTIVITATS BARREJANT GRUPS? 

 

No. En cap cas es barrejaran alumnes que pertanyen a grups estables 

diferents. 

 

13. ES RECUPERARÀ TEMARI DEL CURS PASSAT? 

 

L’equip docent treballarà per acompanyar l’alumnat i donar resposta a les 

seves necessitats educatives contemplant el seu procés personal i educatiu. 

Durant el primer trimestre les tutores passaran les proves d’avaluació 

diagnòstica per ajustar la programació d’aula a l’estat real de l’alumnat.  

 

Aquells grups d’educació primària que no van poder fer el quadern del 3r 

trimestre d’Innovamat iniciaran aquest curs treballant els continguts claus 

de l’esmentat quadern per poder avançar correctament amb els continguts 

propis d’aquest curs. 

 

14. DINS L’AULA HAN DE MANTENIR LA DISTÀNCIA? 

 

Amb la organització plantejada tindrem aules grans amb ràtios molt baixes 

fet que garanteix la distància entre les taules. No obstant, sabent que 

tenim grups estables, quan fem grups cooperatius o treballem en projectes 

i activitats col·laboratives es faran altres agrupacions de taules que poden 

no garantir la distància entre l’alumnat del mateix grup estable. 

 



FAQS 

 

 

 

15. ES FARAN SORTIDES I COLÒNIES? 

 

Durant el primer trimestre no es farà cap sortida fora del poble. Estudiarem 

la viabilitat de les sortides al segon i tercer trimestre en funció de l’evolució 

de la pandèmia.  

Pel que fa a les colònies, les tenim programades per final de curs. No 

obstant, restem a l’espera de veure l’evolució de la pandèmia i prendre 

decisions al respecte, si s’escau.  

L’equip docent, no obstant, fomentarà en la mesura que sigui possible, el 

treball a l’exterior de l’escola. 

 

16. COM ES FARAN LES FESTES A L’ESCOLA? 

 

Us anirem informant del format de cada celebració escolar en funció de 

l’evolució de la COVID-19 al nostre territori per tal d’anar ajustant els actes 

a la normativa vigent. 

 

Pel que fa al primer trimestre, durant el mes d’octubre rebreu la informació 

de Sta. Cecília i la Castanyada i al novembre rebreu totes les orientacions 

en relació al tradicional concert de Nadal de l’escola.  

 

17. ES MANTINDRÀ L’ACTIVITAT DE NATACIÓ? 

 

Sí, pels nivells d’educació infantil de P4 i P5 i pel nivell de 1r d’educació 

primària. 

El CN Caldes garanteix totes les mesures de sanitat i prevenció de riscos a 

les seves instal·lacions. 

 

18. COM ES GESTIONARÀ EL MATERIAL D’AULA? 

 

A Educació Infantil el material d’aula s’anirà netejant durant el matí en la 

mesura que es vagin utilitzant els diferents estris i joguines. 
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De 1r a 6è d’educació primària el material fungible personal (llapis, goma, 

bolígraf, maquineta i colors de fusta) es guardarà als estoigs de cada 

alumne.  

 

 

 

A més a més, cada grup estable tindrà un material comú (retoladors, coles 

de barra, tisores,regles…) que es desinfectarà després del seu ús i que en 

cap cas es compartirà en cap altre grup estable. 

 

 

19. COM ESMORZARAN ELS ALUMNES? 

 

Els nens i nenes de tots els nivells esmorzaran. D’aquesta manera, garantim 

que l’alumnat d’educació primària sempre portin la mascareta a l’hora de 

l’esbarjo.  

 

Cada alumne haurà de dur un tovalló individual que es farà servir com a 

estovalla per tal d’evitar embrutar les taules. 

 

 

20. REUNIONS DE PRINCIPI DE CURS 

 

Dimecres dia 9 de setembre 

Presentació del servei de menjador, virtualment a les 17h. 

Virtualment P4, P5 i 2n, 3r i 4t, a les 18h. 

Virtualment 1r, 5è i 6è a les 19h. 

 

Dijous dia 10 de setembre 

Presencialment P3, en dos petits grups de 10 persones, a les 17h i 18,30h. 

 

Lamentem els canvis efectuats en la programació d’aquestes reunions. Si a 

alguna família amb més d’un fill o filla li coincideixen dues reunions, feu-

nos-ho saber i us farem arribar tota la informació. Les tutores us enviaran 

el contingut més important de la reunió via correu electrònic. 

  

21. QUÈ HE DE FER AMB LA DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT? 
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Aquest és un document molt important que heu de fer arribar a la tutora a 

través del correu electrònic o bé portar impresa el dilluns dia 14 de 

setembre. 

 

 

 

Aquest és el primer FAQS que fem, si s’escau, en publicarem noves edicions. 

 

 

 

 

Ens podeu fer arribar les vostres preguntes a través del mail de l’escola: 

a8065299@xtec.cat. 

 

Gràcies per totes les aportacions rebudes i la capacitat d’adaptació  

que estem tenint tots i totes. 

 

 

 

Seguim fent i construint escola entre tots i totes, com a comunitat ;-) 

 

Amb moltes ganes de retrobar-vos, 

Equip docent 

 

 

 

 

Caldes de Montbui, 9 de setembre de 2020 
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