Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Antonio Machado

Benvolgudes famílies,
Us informem que podeu consultar el Pla d’organització del curs 21-22 a la pàgina web de
l'escola https://agora.xtec.cat/esc-antoniomachado/.
Aquest Pla està subjecte a modificacions en funció de la realitat sanitària del moment.
Aquest pla ha estat aprovat en Consell Escolar el dia 6 de setembre de 2021.
Els principals aspectes i/o canvis a destacar per aquest curs són els següents:

1- PRINCIPIS BÀSICS DE SEGURETAT I HIGIENE A L’ESCOLA
•

El rentat de mans i la ventilació es farà de manera sistemàtica.

•

No es prendrà la temperatura a l'entrada de l'escola.

•

Ús obligatori de la mascareta a l'educació primària però no a l'educació infantil, per
tant, els alumnes de P3, P4 i P5 aniran sense mascareta (excepte a l’hora d’esbarjo).

•

L’escola no oferirà mascaretes als seus alumnes, aquest curs demanem que cada
nen/a (tant d’infantil com de primària) disposi a l’aula de 10 mascaretes quirúrgiques
per si es fan malbé, s’embruten, etc. Cal que les porteu en una bossa marcada amb el
nom al llarg dels primers dies.

•

Les famílies sou les responsables de l’estat de salut dels vostres fills/es. En el cas que
l’infant presenti simptomatologia compatible amb Covid cal informar a la direcció del
centre immediatament.

2- ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
•

ESBARJO: Aquest curs tornem a la normalitat. Un únic torn de pati per etapa
educativa (infantil i primària) i amb ús de mascaretes per tots/es els/les alumnes per
tal de permetre la interacció de diferents grups.
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•

ENTRADES I SORTIDES ESGLAONADES:

ENTRADES
Plaça Antonio Machado
P3
P4
P5
1r
2n
3r
4t
5è
6è

Matí

Tarda

9.00
8.55
8.50
9.00
8.55
8.50

15.00
14.55
14:50
15.00
14.55
14.50

SORTIDES
Marià Ribas

Matí

Tarda

9.00
8.55
8.50

Plaça Antonio Machado
Migdia

Tarda

12.30
12.25
12.20
12.30
12.25
12.20

16.30
16.25
16.20
16.30
16.25
16.20

15.00
14.55
14.50

Marià Ribas
Migdia

Tarda

12.30
12.25
12.20

16.30
16.25
16.20

•

Aquest curs tots els alumnes de 3r a 6è sortiran sols/es de l’escola.

•

Tots aquells alumnes que arribin més tard de la seva hora d’entrada, hauran
d’esperar-se per entrar, ho faran a partir de les 9.15h o 15.15h per la porta principal
sols/es (Plaça Antonio Machado).

•

FESTES: La celebració de les diferents festes escolars s’adaptarà a la situació
d’emergència sanitària i es considerarà la seva celebració emprant les mesures de
seguretat fitxades pel Departament de Salut.

•

SORTIDES I SOLÒNIES: Aquest curs es faran sortides i colònies amb les adaptacions
que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.
El calendari de colònies és el següent:

CURS
P4 i P5
1r i 2n
3r i 4t
5è
6è

LLOC
Torre Ametller
Cabrera de
Mar
Mas Silvestre
Canyamars
L’Escala
Empúries
Organyà
(Tuixén)
(LLEIDA)
Viatge

ACTIVITAT

CALENDARI

DURADA

EMPRESA RESPONSABLE

Escola de
natura

31 de maig i
1 de juny

2 dies/ 1 nit

Xanascat

3 dies / 2 nits

Xanascat

3 dies / 2 nits

Xanascat

Escola de cel
Història
Empordanesa

25, 26 i 27
de maig
23, 24 i 25
de març

Esports

19, 20 i 21
de gener

3 dies / 2 nits

Viatges Vila Betriu, SL

--

--

4 dies/3nits

--
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•

Per aquest curs 2021-2022 seguint les instruccions del Departament d’Educació per la
reobertura de centres, la distribució de l’alumnat i docents és la següent:

CICLE PETIT

CURS

CICLE MIG

MESTRE/A

Natalia Vázquez

P3B

Laura Ruiz

P4A

Minerva Hidalgo

P4B

Mireia Alum

P5A

Anna Subirà

P5B

Lourdes
Garcia/Ana
Rossinés

MESTRE/A

CURS

MESTRE/A

1rA

Mireia Oliveras

1rB

Dani Bermúdez

2nA

Mari Hernández

2nB

Marta Gómez

3rA

Vanessa
Latorre/Claudia de la
Rubia

3rB

Laura García

CURS

MESTRE/A

CURS

MESTRE/A

4tA

Ricard Martínez

4tB

Judith Espejo

5èA

Rosó Torregrossa

5èB

Sandra Travé

6èA

Aura Boix

6èB

Eva Hernández

ESPECIALITAT
ANGLÈS

ESPECIALITATS

CURS

P3A

CURS

CICLE GRAN

MESTRE/A

MÚSICA
PSICOMOTRICITAT
EDUCACIÓ FÍSICA
ATD

ADSCRIPCIÓ
Diego Garcia (anglès)
Raquel Pova (música i
psicomotricitat)
Noemí Torta (ATD i suport)
Ariadna Monago (suport)
Sara Álvarez (suport)
Vanessa Ruiz (cap d’estudis i suport)

ADSCRIPCIÓ
Diego Garcia (anglès)
Carlos Romero (educació física i
suport)
Anna Capdaigua (música i suport)
Jennifer Bernat (ATD)
Cèlia López (suport)
Eli Terré (directora i suport)

ADSCRIPCIÓ
Roser Cabanillas (ATD i coordinadora)
Carlos Romero (educació física)
Anna Capdaigua (música)
Alicia Martínez (anglès)
Miriam Lirola (suport)
Rubén García (secretari i suport)

MESTRA

CURSOS

Diego Garcia
Alicia Martínez
Raquel Pova
Anna Capdaigua
Raquel Pova

Cicle petit i cicle mig
Cicle gran
Cicle petit
Cicle mig i cicle gran
Cicle petit

Carlos Romero
Noemí Torta
Jennifer Bernat
Roser Cabanillas

Cicle mig i cicle gran
Cicle petit
Cicle mig
Cicle gran
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•

ENTREVISTES AMB MESTRES: Prioritzem les trobades online i, de manera excepcional,
poden ser presencials respectant totes les mesures sanitàries.

•

ACCÈS A LES FAMÍLIES AL CENTRE: L’accés de les famílies al centre sempre serà amb
cita prèvia i fent ús de la mascareta i distància de 1’5m excepte les famílies de P3 durant
el període d’acollida.

•

Heu d’estar localitzables per si us hem de trucar durant l’horari lectiu per això us
demanem que qualsevol canvi de dades de contacte sigui comunicada a l’escola a través
del correu a8063874@xtec.cat

•

AIGUA: Cada alumne/a, des de P3 a 6è, haurà de portar una ampolla d’aigua petita o
cantimplora dins la motxilla marcada amb el nom per fer-ne ús individual i que s’haurà
de rentar a casa diàriament.

•

Per evitar aglomeracions, l’acompanyament dels infants a l’escola (en el cas que sigui
necessari) el farà un únic familiar.

3- ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA
• AMBIENTS: Els ambients es realitzaran a l’etapa d’infantil i s’adaptaran a les mesures
sanitàries del moment.
• ESPAIS D’EXPERIÈNCIES: Els espais es realitzaran a l’etapa de primària, respectant els
grups estables i amb la col·laboració de dos docents.

