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1- CONSIDERACIONS GENERALS 

Es treballarà de forma 100% . El centre compte amb un 

document que recull el pla de contingència amb les mesures 

organitzatives i pedagògiques que es portaran a terme en cas 

que es doni un cas positiu al grup i es confini un alumne o una 

alumna, un grup reduït d'alumnes o bé tot el grup. 

Aquest pla de contingència inclou com es farà el seguiment de 

l'alumnat, com es vetllarà pel seu estat emocional i en cas que 

sigui necessari com es lliurarà material escolar i el pícnic del servei 

de menjador. 

Educació infantil 

En cas de confinar el grup d'educació infantil, el centre compta 

amb un dossier o proposta pedagògica que, permet a l'alumnat 

treballar amb la màxima autonomia possible i prendre iniciatives. 

Aquest material es lliurarà a l'alumnat en el moment de confinar 

el grup perquè pugui anar fent tasques a casa. 

Educació primària 

Cal que el centre té prevista una  proposta pedagògica per a 

cada grup, així com també els materials que ha de lliurar en cas 

de confinament. 

El centre disposa de material digital per tal  garantir que tot 

l'alumnat tingui disponibilitat d'aparells per poder fer la connexió i 

seguiment de la docència, així com també lliurar MIFI de 

connectivitat per a qui ho necessiti.  

El professorat farà el seguiment pedagògic i, en el cas que sigui 

necessari, telefònic, de l'alumnat que està treballant a casa, per 

garantir el seu benestar emocional. 
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2- ORGANITZACIÓ DE CENTRE 
 

El curs començarà de manera presencial el dia 13 de setembre de 2021. Es 

treballarà de forma 100% presencial. 

 

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

 

L’ensenyament serà presencial per a  tots els alumnes de tots els ensenyaments 

des d’educació infantil fins a primària. 
Grups Alumnes Docents PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

  

P3 

10 2    Aula sol 9:30h a 13h 

15h 16:30 

P4 16 2    Aula lluna 9:30h a 13h 

15h 16:30 

P5 18 1 1  1 vetallador Aula Estrella 9:30h a 13h 

15h 16:30 

1r 13 1 3  1 vetallador Aula 1 8:30h a 13h 

15h a 16h 

2n 21 1 3  1 vetallador Aula 2 8:30h a 13h 

15h a 16h 

3r 18 1 3  1 vetallador Aula 3 8:30h a 13h 

15h a 16h 

4t 15 1 3  1 vetllador Aula 4 8:30h a 13h 

15h a 16h 

5è 20 1 3  1 TIS Aula 5 8:30h a 13h 

15h a 16h 

6è 21 1 3  1 Tis Aula 6 8:30h a 13h 

15h a 16h 
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    2.1 Organització d’horaris i gestió d’entrades i de sortides 
                     
         Entrades i sortides 
 

HORARI ENTRADES I SORTIDES EDUCACIÓ INFANTIL CURS 2021-22 

 

 

 

 

 

 

 

HORARI ENTRADES I SORTIDES EDUCACIÓ PRIMÀRIA CURS 2021-22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Aquest curs 2021-22 tornarem a tenir 6è hora i farem grups estables però amb moviment 

PORTA/ 

PUERTA 
AULA ENTRADA 

SORTIDA/ 

SALIDA 
ENTRADA 

SORTIDA/ 

SALIDA 

C/Extremadura ESTRELLES 9:25h 12:55h 14:55h 16:25h 

C/Extremadura LLUNA 9:30h 13h 15:00h 16:30 

C/Extremadura SOL 9:35h 13:05h 15:05h 16:35h 

PORTA/ 

PUERTA 
AULA ENTRADA 

SORTIDA/ 

SALIDA 
ENTRADA 

SORTIDA/ 

SALIDA 

Pista 

C/Empordà 
1r 8:30h De les 13:00h De les 15:00h De les 16:30h 

Pista 

C/Empordà 
2n 8:35h De les 13:05h De les 15:005h De les 16:35h 

Plaça 

Porta nova 
3r 8:30h De les 13:00h De les 15:00h De les 16:30h 

Plaça 

Porta nova 
4t 8:35h De les 13:05h De les 15:005h De les 16:35h 

Plaça 

Porta vella 
5è 8:30h De les 13:00h De les 15:00h De les 16:30h 

Plaça 

Porta vella 
6è 8:35h De les 13:05h De les 15:005h De les 16:35h 
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de mestres especialistes. 

 

A cicle infantil tenim la incorporació de la TEI que intervindrà als tres grups igual que 

l’especialista EMO. 

 

A cadascun dels cicles de primària hi haurà un mestre referent d’educació especial i 

els especialistes de música, educació física, anglès, religió, educació artística i 

biblioteca intervindran en tots els cursos. 

 

 

2.2 Mascaretes i pantalles facials  

En el moment actual les mascaretes són obligatòries pels infants a partir de 6 

anys, sempre que no existeixi una contraindicació al seu ús. Així com tot el 

personal del centre.  

Distanciament físic: Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar 

la transmissió del virus. L’OMS recomana una distància física superior a 1 

metre. Es proposa que els infants disposin d’un espai d’uns 4m2 . Això implica 

mantenir una distància aproximada d’1,5-2 metres entre les persones als 

centres educatius, superior al recomanat. 

● Educació infantil (3-6 anys): No indicada en general. A partir de 5 anys i si hi 

ha dificultat per fer complir les mesures de distanciament caldria indicar-la. 

 

● Educació primària (6-12 anys): Indicada. Quan es compleixin mesures 

òptimes de distanciament i ventilació d’espais, se’n podrà prescindir. És 

obligatòria a les entrades i sortides del centre. L’han de dur de casa. 

 

● Personal docent i no docent: Indicada i obligatòria. Cal seguir les normes 

per a la seva correcta col·locació i retirada. El Departament d’Educació 

dotarà les màscares necessàries. 

 

 2.3  Rentat de mans: 

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així 

com del personal docent i no docent. (No estarà permès l’ús de guants per 

evitar mals usos i sensació falsa de seguretat) 

Es requerirà rentat de mans o gel hidroalcohòlic: 

● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 

● Abans i després dels àpats (esmorzars al juny si s’escau). 

● Abans i després d’anar al WC. 

● Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 

 

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans o gel 
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hidroalcohòlic es durà a terme: 

 

● A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants. 

● Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels 

infants i dels 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. 

 

L’escola garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb 

disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús en tot el 

recinte. En punts estratègics es col·locaran dispensadors de solució 

hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola (entrada escola, accés 

aules, passadissos, patis, sala de mestres, consergeria, menjador al 

setembre...). 

 

  2.4  Ventilació, neteja i desinfecció d’espais 

Pautes de ventilació: És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a 

mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 

10 minuts cada vegada. 

 

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es 

deixaran les finestres obertes. 

 

Pautes generals de neteja i desinfecció: La neteja i la posterior desinfecció 

d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària. Caldrà fer un mínim de 

dues neteges al dia, una de les quals haurà de ser al final de la jornada. 

El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre 

diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús, tal i com 

s’ha explicitat anteriorment. 

 

L’empresa de neteja aplicarà les pautes indicades a les Instruccions per a 

 l’organització de l’obertura dels centres educatius. La direcció del centre i 

el Consorci vetllaran pel seu compliment. 

 

2.5 Material 

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual i no 
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podrà ser compartit entre els infants si no se’n fa una desinfecció 

després del seu ús. No es distribuirà documents en paper, excepte en 

casos imprescindibles. 

Material de pati serà per aula i l’encarregat vetllarà pel seu 

manteniment i endreça al final d’aquest. 

Quan s’utilitzi el material de racons o altre en comú, es rentaran les mans 

abans i després del seu ús. 

L’escola dotarà de pacs individuals de material a cada alumne a partir 

de primària. Aquest material estarà etiquetat i desat en el espai assignat 

a cada alumne. 

Amb les joguines i el material comú de plàstic se cercaran formes 

perquè tingui un ús individual diari o en períodes acotats, assegurant 

que previ a l’ús del material per un altre infant, s’haurà desinfectat 

 

 2.6 Espai menjador 

 

Disposarem d’un monitor/a per curs que estarà amb aquest tota la jornada de 

migdia. A l’espai d’esbarjo, els alumnes estaran per cicles en diversos espais. 

 

2.6.1 Cuina 

 

És una escola que no disposa de cuina pròpia. 

 

                2.7 Espai gimnàs 

 

Prioritzem fer l’educació física a l’aire lliure. 

 

                2.8 Patis 

 

Els patis es faran per cicles en tres espais diferents (que variaran setmanalment) i la 

sortida serà esglaonada. Un dels espais és al carrer, la plaça del costat de l’escola. 

Infantil el fa de 11,30 a 12,15h i primària de 11 a 11,30h. 
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PATIS INFANTIL 

 

 

- La mateixa persona fa la sortida i l’entrada del pati. No podrem fer ús del 

lavabo, ja que TIS i Educadora estaran fent reunions al seu despatx. Recordar 

abans de sortir al pati anar al lavabo.  

PATIS PRIMÀRIA 

 
AU

LA 

ENTRA

DA 

ESMORZ

AR 

SORTIDA AL 

PATI 

ENTRADA 

DEL PATI 

DILLUNS DIMARTS DIMECRE

S 

 

DIJOUS DIVENDR

ES 

 

 

3a persona del CI: 11h a 11’35h 

 

ANNA ES 

 

CLAUDI

O 

 

CLAUDI

O 

 

MIRIAM 

 

CLAUDI

O 

1r 8’30h A les 

10’50h 

A les 11h 

*dijous 10’30 a 

11 (temps 

d’art) 

A les 

11’30h 

Anna Àngels Àngels Anna Eric 

2n 8’35h A les 

10’55h 

A les 11’05h 

*dijous 10’30 a 

11 (temps 

d’art) 

A les 

11’35h 

Ruben Esther Gonzalo Esther Àngels 

 

3a persona del CM: 11h a 11’35h 

GEMMA 

TIS 

BEATRIZ ALBA RUBEN ANNA ES 

3r 8’30h A les 

10’50h 

A les 11h 

*dijous 10’30 a 

11 (temps 

d’art) 

A les 

11’30h 

Ferran Ferran Adriana Adriana Gonzalo 

4t 8’35h A les 

10’55h 

A les 11’05h 

*dijous 10’30 a 

11 (temps 

d’art) 

A les 

11’35h 

Laura Laura Ferran Eric Laura 

AULA ESMORZAR SORTIDA 

AL PATI 

ENTRADA 

DEL PATI 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

ESTRELLE

S 

A les 11’15h A les 

11’30h 

A les 

12’15h 

MAR 

VERO 

Pati 1 

MAR 

VERO 

Pati 3 

MAR 

VERO 

Pati 2 

MAR 

MIRIAM 

Pati 3 

MIRIAM 

GEMMA TIS 

Pati 1 

LLUNA A les 11’20h A les 

11’35h 

A les 

12’20h 

ESTEFANIA 

SÒNIA 

Pati 2 

ESTEFANIA 

SÒNIA 

Pati 1 

MIRIAM 

LORENA 

Pati 3 

ESTEFANIA 

SÒNIA 

Pati 1 

ESTEFANIA 

SÒNIA 

Pati 2 

SOL A les 11’25h A les 

11’40h 

A les 

12’25h 

MONTSE 

NOEMÍ 

Pati 3 

MONTSE 

MIRIAM 

Pati 2 

ANNA ES 

NOEMÍ 

Pati 1 

MONTSE 

NOEMÍ 

 Pati 2 

MONTSE 

NOEMÍ 

Pati 3 
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3a persona del CS: 11h a 11’35h 

ALBA SÒNIA GEMMA 

T

I

S 

BEATRIZ SÒNIA 

5è 8’30h A les 

10’50h 

A les 11h 

*dijous 10’30 a 

11 (temps 

d’art) 

A les 

11’30h 

Eric Raquel Ruben Maria Maria 

6è 8’35h A les 

10’55h 

A les 11’05h 

*dijous 10’30 a 

11 (temps 

d’art) 

A les 

11’35h 

Gina Gina Raquel Gina Raquel 

 
Els que vagin als espais del carrer (sortida plaça), seran els que hauran de baixar a les 

10,55h per no trobar-se amb cap alumne al pati i els últims a pujar per la mateixa raó. 

Els últims a baixar i els primers a pujar seran els que vagin a la pista i els porxos. 

Ho valorarem durant les primeres setmanes. 

 

2.7  Espais de reunió i treball pel personal 

 

Les reunions de cicle es faran en espais ventilats i mantenint les distàncies de seguretat 

necessàries. Pel que fa les reunions de claustre es realitzaran online o a la Sala d’Actes 

de la Pau tot garantint les mesures sanitàries adequades. 

 

2.8  Fluxos de circulació 

 

Per evitar aglomeracions de persones en llocs de pas del centre, hem senyalitzat dos 

carrils de diferents sentits amb senyalitzacions al terra als passadissos de l’escola. 

 

 

HORARI ADAPTACIÓ NENS I NENES NASCUTS AL 2018 

 

GRUPS: ENTRADA MATÍ SORTIDA MATÍ 

GRUP 1 10’15h 12’15h 

GRUP 2 10’20h 12’20h 

GRUP 3 10’25h 12’25h 

RETARDS 10’30 ----------- 

 

 

 

2.9 Circulació a dins del centre 

 

Per garantir les màximes mesures de seguretat sanitàries el centre ha senyalitzat dos 

carrils de diferents sentits amb senyalitzacions al terra dels passadissos. 
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Els lavabos s’utilitzaran sota demanda i sota la supervisió de la mestra, excepte en 

moments puntuals que es necessita amb el grup estable, on s'estableixen uns horaris 

coincidint amb els horaris d’entrada a l’escola i el pati. 

 

2.10 Horaris 

 

L’horari del centre està establert segons la normativa de Departament. Estem pendent 

de l'aprovació per part de la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona ja que 

tornem a ser un centre amb sisena hora. 

 

Ed. INFANTIL 

9:30h a 13h-15:00h a 16:30h 

 

Ed.PRIMÀRIA 

8:30h a 13:00H - 15:00H a 16:30h 

 

ALTRES ACTIVITATS 

 

Acollida matinal 

 

Oferirem aquest servei el 1r mes i depenent del nombre d’usuaris el mantindrem fixe o 

no. El preu serà de 10€ mensuals i 2€ esporàdics. 

 

 

 Sortides i colònies 

 

Les sortides pel curs 2021-22 s’han començat a programar tenint en compte les mesures 

de prevenció i seguretat sanitària. S’han concretat les colònies que es realitzaran el 26 i 

27 de maig del 2022 a la Casa La Sala, a la Poble de Lillet.  

 

Extraescolars 

          

         Enguany s'oferiran: 

 

Fang i Pintura 

Escacs 

Vozes 

Futbol 

Ball 

Ludoteca 

Anglès 

 

S’iniciaran el mes d’octubre. 
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3- PROFESSORAT I PAS 

Tots els treballadors i treballadores han de declarar les condicions de 

vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. 

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària 

són: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, 

malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, 

immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més grans de 60 anys. 

Cada docent, personal del PAS i membres de Pla de Barris, emplenar la 

declaració de responsable per poder exercir  l’activitat presencial i que el 

centre conegui si són de risc o no. 

 

Les persones que el Departament indiqui que són de risc, no 

podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes de juny. 

 

Els mestres sense cap situació de risc hauran de gestionar l’activitat presencial 

segons les necessitats que imposi el nombre d’alumnes a atendre. 

 

  

Si s’escau, per temes de conciliació laboral SI EL FILL/A ESTÀ CONFINAT/ADA 

INSPEl, es podran pactar jornades específiques de dies alterns o horaris flexibles, 

però entenent la necessitat d’expossar a les unitats- grups al mínim contacte 

amb altres unitats-grups per assegurar la traçabilitat d’aquests contactes en cas 

d’aparèixer un cas de COVID 19. 

 

 

                             PERSONAL DOCENT I NO DOCENT QUE PODRÀ ASSISTIR AL CENTRE: 

 

GRUP VULNERABLE 

DE RISC 

(no presencial al juny) 

GRUP NO RISC 

Personal amb horari flexible i 

certificat cura de menors o 

depenents 

Tot el personal docent Esther Ventayol, Maria Neira 

PERSONAL NO DOCENT 

Tot el personal de PAS Ferran Escoda 

  

 

 

 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ
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Reunions 

 

S’han d’aplicar les mesures de seguretat i higiene de conformitat amb les instruccions 

emeses a l’efecte.  
 

 

3. 1 Mesures de protecció i prevenció 

El personal treballador ha de conèixer els protocols i els nous procediments i mesures 

a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. 

 

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com 

del personal docent i no docent. 

 

Es distribuiran i penjaran cartells i infografies recordant la importància de seguir les 

mesures de prevenció (abans del 8 de juny), sobre tot el rentat de mans, el 

distanciament físic i la utilització correcta de la mascareta. Es farà un treball 

exhaustiu sabre aquests hàbits. 

 

 

 

4-PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ 

D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB 

COVID 19 
 

Davant la presència d’aquests símptomes, es seguiran les indicacions sanitàries vigents 

en aquell moment. 

 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al 

centre: 

● Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic amb mascareta (ludoteca) 

● Avisar pares, mares o tutors. 

● Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció 

primària o pediatra. 

● Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. 

● Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre on ha estat l’alumne amb 

més probabilitat aquells últims dies i la ludoteca on s’ha esperat per ser recollit. 
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En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora: 

 
● No assistir al centre. 

● Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera. 

 
 

En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació: 

 
● Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció 

del centre. 

● Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i 

simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en 

observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu 

seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus 

possibles contactes. 

 

4.1-Accions contràries a la convivència 

 

Qualsevol vulneració de les normes de protecció i prevenció serà considerada una 

falta greument perjudicial per a la convivència en el centre i implicarà, com a mesura 

preventiva, la no possibilitat de l’alumne d’assistir al centre. 

 

Posteriorment, si s’escau, s’incoarà un expedient disciplinari a l’alumne.
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Resolució de la Directora del centre Escola La Pau, de Barcelona, per la qual 

aprova el Pla de específic de reobertura pel curs 2021-22. 

 

Com a directora del centre Escola La Pau, de Barcelona, i en aplicació de les 

competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 

maig, d’Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre, 

per a la millora de la qualitat educativa d’acord amb la Resolució de 20 de 

juny de 2019 per la qual s’aproven els documents per a l’organització i gestió 

dels centres per al curs 2019-20 i d’acord amb el parer del Consell Escolar, 

segons consta a l’acta de la sessió del 9 de setembre de 2021 

 

RESOLC: 

 
1. Aprovar el Pla de específic de reobertura curs 2021-22. 

 
2. Comunicar aquest resolució al Consell Escolar del centre i donar-la a conèixer a 

tota la comunitat educativa. Així mateix, aquest pla estarà a disposició de 

l’Administració Educativa. 

 

 

 

Barcelona, 16 de setembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

La  directora 
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