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1. INTRODUCCIÓ 

Tinguent en compte els espais, nombre d’alumnat i els recursos humans dels que disposa 

l’escola actualment l’Equip Directiu del Centre elabora la posada en marxa del curs 2021 -22 

seguint totes les recomanacions i mesures sanitàries marcades pel Departament de Salut 

conjuntament amb les mesures pedagògiques establertes en els documents del 

Departament d’Ensenyament. 

 
2. OBJECTIUS 

1. Garantir l’educació presencial de tot l’alumnat de Santa Cristina. 

2. Marcar una línea pedagògica en el treball emocional i en la “resocialització”. 

3. Organitzar grups estables de treball i de joc. 

4. Garantir totes les mesures de seguretat i higiene. 

 

3. ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

 
 Calendari 

Les classes comencen el 13 de setembre per a tots els grups. 

Primer curs d’Educació Infantil farà l’horari d’adaptació  

Dilluns- dijous: 9-10’30h / 11-12’30h ( 2 grups) 

Divendres: 9-13h  

 
 Horari 

L’horari segueix essent l’habitual tenint en compte la nova gestió d’entrades/sortides i els 

patis: 

INFANTIL 

 

 Pendent model horari 

 
 



 

 

 
 

 

PRIMÀRIA 

MITJANS 

 
 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 
      

9.00-9.50 CATALÀ ENGLISH MATES MEDI CATALÀ 

9.50-10.40 CASTELLÀ MATES EF S ENGLISH MEDI 

10.40-11.30          MATES            
        MEDI 
 

MATES MATES MEDI 

11.30-12.00 PATI+rentat mans PATI+rentat mans PATI+rentat mans PATI+rentat mans PATI+rentat mans 

12.00-12.30 PLA LECTOR PLA LECTOR PLA LECTOR PLA LECTOR PLA LECTOR 
12.30-13.15 MÚSI 

CA 
TP PL

ÀS
TI
CA 

 REL/ALT IOGA 
EXPRESSIÓ 

ESCRITA 

ED.FI
SICA 

 

13.15-14.00 JOCS

MATE

S 

 PLÀSTICA TUTORIA TALLERS ED.FISICA 

14.00-15.00   CICLE/ 
PARAL·LELS 

  

15.00-17.00 CLAUSTRE 
COMISSIONS/ 
PARAL·LELS 

    



 

 
 

 

 

 
 

 

GRANS 
 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 
      

9.00-9.50 MATES CATALÀ CATALÀ MATES CATALÀ 

9.50-10.40 CASTELLÀ CASTELLÀ MATES FRANCÈS P MATES 

10.40-11.15 MEDI ANGLÈS MEDI ANGLÈS MÚSIC 
A 

TP 

11.15-11.30 Hàbits 
higiene+esmorzar 

Hàbits 
higiene+esmorzar 

Hàbits 
higiene+esmorzar 

Hàbits 
higiene+esmorzar 

Hàbits 
higiene+esmorzar 

11.30-12.00 PATI+rentat mans PATI+rentat mans PATI+rentat mans PATI+rentat mans PATI+rentat mans 

12.00-12.30 PLA LECTOR PLA LECTOR PLA LECTOR PLA LECTOR PLA LECTOR 
12.30-13.15 EF P PLÀSTICA TALLERS MEDI TALLERS 

13.15-14.00 EF P TUTORIA TALLERS REL/ALTER. TALLERS 

14.00-15.00   CICLE/ 

PARAL·LELS 
  

15.00-17.00 FIC/CLAUSTRE 
COMISSIONS/ 
PARAL·LELS 

    

 

 
4. ALUMNAT 

 
 Ràtios 

El Departament contempla grups bombolla estables. Els nostres grups tenen una mitja de 

20 alumnes per aula, per tant en principi no serà necessari fer cap desdoblament. Només 

tenim els grups de P3 i P5 que són els més nombrosos. Donada la situació prendrem les 

mesures necessàries per un bon treball d’aula 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
 Distribució dels grups 

 

Els grups quedaran distribuïts per grups de curs/tutoria. Els grups estables tindran un/dos 

mestres de referència dins el seu grup. Com a especialista hi entraran 3/4 mestres que 

faran ús de la mascareta. 

 

Els alumnes tindran el seu propi material de treball al seu calaix i /o motxilla que estarà 

sempre dins l’aula. 

 

Fora de l’aula no hi haurà cap material de l’alumne. 

 

5. ESPAIS I GRUPS 

 
 Distribució d’espais i de grups 

Com s’ha mencionat anteriorment cada grup tindrà la seva pròpia aula amb els mestres 

també estables. Els espais compartits pel propi grup/curs estable seran l’aula de música,  

d’anglès, biblioteca, plàstica i ciències també seran espais compartits i polivalents. El 

mateix que el material que segons normativa es pot compartir. Tot i que realitzarem la 

higiene pertinent després de la seva utilització. 

 

 Fluxes de circulació 

Les entrades i sortides a l’escola s’han intentat organitzar de la millor manera per tal de 

garantir al màxim la conciliació laboral i la normativa sanitària així com per mantenir 

també les franges horàries de 9-14h. 

Excepcionalment es fan servir entrades i sortides poc habituals, però que creiem que 

evitaran aglomeracions innecessàries. 

Tant per l’entrada com la sortida és necessari l’ús de mascareta fins arribar a la seva aula 

on ja es trobarà amb el seu grup estable. De moment fins que la situació ho permeti l’ús de 

la mascareta serà obligatori per a tota la primària a l’aula i en els espais comuns on 

interactuïn amb altres grups ( pati). 

Els germans grans no podran anar els petits, per incompetència horària. 

Cal respectar els horaris i els fluxos de circulació. 

 



 

 
 

Així doncs, les entrades i sortides queden fixades de la següent manera: 
 

INFANTIL 
 

 

P3 P4 P5 

Entrada a les 8.50h. 

Per la porta petita de l’Av. 

Església i per la porta petita 

de l’entrada de 

l’aparcament. 

Entrada a les 8,45h. 

Per la porta petita de l’Av. 

Església i per la porta petita 

de l’entrada de 

l’aparcament. Els alumnes 

van sols i fan fila al pati on 

els espera la seva mestra 

tutora. 

Entrada a les 8,45h. 

Per la porta corredera que 

va a l’hort. Els alumnes van 

entrant a l’aula per la porta 

que dóna accés directe a la 

seva classe. 

Sortida a les 13,50h. Sortida a les 13,45h. Els 

alumnes estaran asseguts al 

pati, les famílies els recullen 

entrant pels mateixos 

accessos del matí. 

Sortida a les 13,45h. 

Pel mateix lloc que entren. 

Les famílies recullen l’aula. 

 

 

PRIMÀRIA 
 

 

1r 2n 3r 

Entrada a les 9.00h per la 

porta grossa de 

l’aparcament. 

Van a fer fila on hi haurà la 

seva mestra. 

Entrada a les 8,55h per la 

porta grossa de 

l’aparcament. 

Van a fer fila on hi haurà la 

seva mestra. 

Entrada a les 8.50h per la 

porta grossa de 

l’aparcament. 

Van a fer fila on hi haurà la 

seva mestra. 

Sortida a les 14.00h . 

Els alumnes sortiran 

acompanyats pel tutor/a 

fins al portal d’accés al 

centre. 

Sortida a les 13,55h. 

Els alumnes sortiran 

acompanyats pel tutor/a 

fins al portal d’accés al 

centre. 

Sortida a les 13.50h. 

Els alumnes sortiran 

acompanyats pel tutor/a 

fins al portal d’accés al 

centre. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

Entrada a les 8,45h per la 

porta d’Av. Església. Entren 

directament a fer fila, on els 

espera el tutor. 

Entrada a les 8,50h per la 

porta d’Av. Església. Entren 

directament a fer fila, on els 

espera el tutor. 

Entrada a les 8,55h per la 

porta d’Av. Església. Entren 

directament a fer fila, on els 

espera el tutor. 

Sortida a les 13.45h. Per la 

porta d’Av. Església. Aniran 

acompanyats per un/a 

mestre/a fins al portal. 

Sortida a les 13.50h. Per la 

porta d’Av. Església. Aniran 

acompanyats per un/a 

mestre/a fins al portal. 

Sortida a les 13.55h. Per la 

porta d’Av. Església. Aniran 

acompanyats per un/a 

mestre/a fins al portal. 

 

 
 

 

 
 

DESPLAÇAMENTS DINS L’ESCOLA 

● Durant les entrades i sortides generals es farà un espai de separació per a les 

entrades a infantil i per als alumnes de 1r-3r que van entrant a fer files. Cal 

respectar els límits marcats. 

● Els alumnes d’Ed. Infantil entren i surten pels accessos especificats en les graelles 

del  punt anterior. 

● Els alumnes de 1r i 2n seguiran entrant i sortint per la porta de lateral que dóna 

accés al menjador. Aniran pujant esglaonadament per curs. 

● Els alumnes de 3r entren i surten per la porta de consergeria. 

● Els alumnes de 4t-6è entren i surten en franges de 5 minuts per la porta de l’Av. 

Església. 

● Pel que fa als lavabos només se’n farà ús en les hores que s’especifica en el punt 

Fora d’aquest horari només serà en casos excepcionals i sempre fent ús de la 

mascareta en tot moment. 

● L’ús del WC a Infantil és més flexible ja que cada curs que són el grup de convivència 

té el seu propi lavabo. 

 

  
  
  
  

       4t      5è      6è 



 

  
 Espais comuns (biblioteca, pati…) 

L'ús dels espais comuns es farà amb normalitat ja que segons les indicacions del Departament de 

Salut la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant del que s’havia considerat 

inicialment. Espais com la biblioteca, aula de música, gimnàs… es podran utilitzar sempre 

amb un horari establert  i amb la higiene pertinent després de la utilització de l’espai. 

 

L’ús del pati a Infantil queda també regulat i de forma esglaonada ja que els alumnes no 
porten mascareta. 

 
A Primària tot l’alumnat surt en el mateix torn de pati ja que fan ús de la mascareta, amb zones 

diferenciades de joc (rotació) que sempre hem fet perquè gaudeixin de tots els espais i jocs de pati 

(basquet, futbol, sorral, jocs pintats, joc lliure, bibliopati...) 

 

Es promourà com fins ara la ventilació dels espais interiors coma principal mesura de prevenció de 

contagis en espais interiors. Igual que el rentat de mans, materials i espais de forma sempre 

curosa.



 

 
 

 

 

 
INFANTIL 

 

 

P3 P4 P5 

10-10.30h: Pati infantil 10-10.30h: Pista Primària 11-12h: Pati Infantil 

12-12.30h: Pista Primària 

12.30-13h: Pati infantil 

12-12.30h: Pati Infantil  

 

L’alumnat d’Infantil fa pati a diferents franges horàries i espais perquè que no fan ús de la 
mascareta. 

 
 

PRIMÀRIA 
 

 

1r 2n 3r 

11.30-12h.: rentat de 

mans, esmorzar al pati, 

pati, rentat de mans i WC 

abans d’entrar a l’aula. Ús 

de mascareta perquè 

compartim pati i espais 

11.30-12h.: rentat de 

mans, esmorzar al pati, 

pati, rentat de mans i WC 

abans d’entrar a l’aula. Ús 

de mascareta perquè 

compartim pati i espais 

11.30-12h.: rentat de 

mans, esmorzar al pati, 

pati, rentat de mans i WC 

abans d’entrar a l’aula. Ús 

de mascareta perquè 

compartim pati i espais 

 
 

4t 5è 6è 

11.30-12h.: rentat de 

mans, esmorzar al pati, 

pati, rentat de mans i WC 

abans d’entrar a l’aula. Ús 

de mascareta perquè 

compartim pati i espais 

11.30-12h.: rentat de 

mans, esmorzar al pati, 

pati, rentat de mans i WC 

abans d’entrar a l’aula. Ús 

de mascareta perquè 

compartim pati i espais 

11.30-12h.: rentat de 

mans, esmorzar al pati, 

pati, rentat de mans i WC 

abans d’entrar a l’aula. Ús 

de mascareta perquè 

compartim pati i espais 

 

 



 

 
 

 

● Els alumnes de Primària fan un pati de 30 minuts. L’esmorzar el fan al pati a l’aire 

lliure amb el seu grup de convivència. L’estona de pati la fan amb mascareta per 

poder interaccionar i fer ús de tots els espais del pati. 

● És estrictament obligatori tancar els barracons a la sortida al pati. També caldrà 

tancar la porta del pati que dona accés al menjador. 

● Els espais del pati seran rotatius, cada dia en un espai. El material de joc es podrà 

compartir. Se’n farà igualment una neteja diària. 

● Cada alumne portarà el seu esmorzar i una ampolleta d’aigua ja que no es podran 

utilitzar aixetes ni tampoc fonts comunes per evitar el contagi. 

 

6. MATERIAL ESCOLAR 

A Infantil cada grup classe disposa del seu propi material a l’aula. Cada grup tindrà material 

de cada ambient per tal que la dotació per a  cada grup sigui complerta. Aquest material 

només serà per al grup estable i es realitzarà la higiene pertinent després del seu ús. 

A Primària cada alumne disposa del seu propi material a títol individual. Quedarà recollit a 

la seva taula i/o motxilla, i d’altres llocs habilitats. Aquest curs pot haver encarregat de 

materials per distribuir-lo. El material propi d’aula serà només per el grup classe estable i es 

realitzarà la higiene pertinent després del seu ús. 



 

 
 

 

 

7. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

La nostra línia pedagògica es veurà modificada seguint les instruccions que marca el 

Departament d’Educació per aquest curs 2021-22. 

Es mantindran les tutories i els grups classe. No caldrà desdoblar cap grup, tot i que si es 

donés el cas, disposem d’espais per poder afegir algun grup més. 

Els grups són estables amb dos mestres fixes a Infantil i Primària. 

A Primària i Infantil es mantenen les especialitats, els mestres que entren amb el grup 

classe faran ús de les mascaretes en tot moment. 

Pel que fa a aspectes més metodològics i treball d’aula tenim els següents canvis: 

● Es dotaran les aules d’Infantil amb materials per poder dur a terme activitats 

pròpies dels ambients però no es podran barrejar grups però si utilitzar 

diferents espais sempre que convingui. 

● A Primària les sessions de tallers també s’han vist afectades. Aquestes franges 

horàries es mantenen per donar flexibilitat a l’hora de fer un treball més emocional, 

treball de grup o bé com a reforç de diferents àrees curriculars segons necessitats 

de cada grup classe. Si l’evolució de la pandèmia ho permetés tornaríem a fer 

els tallers tal i com tenim establerts com a línia pedagògica de centre. 

● Sempre que es pugui es farà ús d’espais exteriors per a les diferents activitats. 

● Les sortides, colònies… s’aniran programant amb tota normalitat i segons ens vagin 

marcant les instruccions del Departament d’Educació i Salut. 

 
 



 

 
 

8. SERVEIS COMPLEMENTARIS 
 

 Menjador 

L’espai que s’utilitzarà serà el menjador escolar. Cal tenir en compte que el menjador 

escolar és un espai on poden coincidir diversos grups estables. Les recomanacions 

principals al menjador consisteixen en la ventilació, el rentat de mans i la disposició de 

l’alumnat per grups de convivència estables, mantenint la distància física recomanada 

entre grups. Els integrants d’una mateix grup estable han de seure junts en una o més 

taules. Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en una 

mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida per 

mantenir la distància. Si el volum d’alumnat fos  nombrós caldria fer torns per evitar la 

coincidència d’una gran nombre d’infants en el mateix espai. Caldrà fer la neteja , 

desinfecció i ventilació del menjador. 

En principi hi ha un sol torn de menjador que s’inicia a les 14h. 

El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, 

ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però es 

recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant 

encarregat durant tot l’àpat. Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin 

tasques del tipus parar i desparar taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup 

de convivència. En cas que l’alumnat reculli el menjar a la línia d’autoservei, cal mantenir la 

distància a la filera. 

Cal garantir les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels aliments. No 

cal utilitzar elements isotèrmics. 

Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat. 

Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb 

ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal fer 

ús de la mascareta. També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants 

pertanyents a un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després de 

l’activitat. Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup 

estable, cal garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar 

separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. També cal garantir la 

neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització. 

 

 

 

 



 

 Extraescolars 

Es poden dur a terme les activitats extraescolars previstes en la programació anual sempre 

que es mantingui la distància interpersonal d’1’5 mts i portar mascareta quan no es pugui 

preservar la distància. En la mesura del possible s’han de formar grups estables de 

participants. Es recomana començar les activitats extraescolars el mes d’octubre. 

 

 
 Acollida Matinal 

Es realitzarà l’acollida matinal per als alumnes de P3 fins a 6è. S’ha de mantenir la distància 

interpersonal de 1’5mts i tant el responsable de l’acollida com els infants han de portar 

mascareta. 

Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar (amb mascareta). Abans d’entrar al 

centre s’ha de rentar les mans amb el gel hidroalcohòlic i a dins mantenir la distància de 

seguretat amb la resta de persones que comparteixen l’espai d’acollida. Quan finalitzi el 

període d’acollida, els infants són acompanyats a la seva aula fent ús de mascareta tant 

ells/es com el/la responsable del servei. Després s’haurà de ventilar, netejar i desinfectar 

l’espai. 



 

 
 

 

 

9. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

ALUMNAT 

● Treball amb grups estables, amb mascareta. 

● Distanciament 1’5mts sempre que la situació ho requereixi 

● Rentat de mans: 

1. A l’arribada i sortida del centre educatiu 

2. Abans i després dels àpats 

3. Després d’anar al WC 

4. Abans i després de les diferents activitats 

 

PERSONAL 

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

● Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments dels infants o propis 

● Abans i després d’anar al WC 

● Abans i després d’acompanyar a un infant al WC 

● Abans i després de mocar un infant 

● Com a mínim una vegada cada 2 hores 

 

 
Per a tot aquest rentat i higiene l’escola disposa de diversos punts de rentat de mans 

amb sabó dosificador, tovalloles d’un sol ús i dispensadors de solució hidroalcohòlica.  

Queda cobert amb tot aquest material les zones d’aula, menjador, gimnàs, aules 

d’especialitats… per a ús del personal de l’escola. 

 
ESPAIS 

● Màxima ventilació dels espais interiors ( abans entrada i sortida d’alumnes) 

● Desinfecció i neteja d’espais / aules i els seus materials amb una periodicitat diària 

i/o sempre que es requereixi donat l’ús dels espais. 

● Desinfecció i neteja de WC de infantil i primària amb una periodicitat de una 

vegada al dia ( final sessions lectives 14h) 

● Desinfecció i neteja del patis Infantil i Primària 

● Neteja i desinfecció d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per 

persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, 

sales reunions, menjadors amb diferents torns, zona de pas i recepció. 



 

 
 

 

 

 

 
 
 

 


