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1. Organització pedagògica.  

 

1.1. En una situació de pandèmia com l’actual. 

 

L’escola treballa bàsicament amb una metodologia vivencial, basant el creixement de l’infant 

en un aprenentatge manipulatiu i experimental. 

 

Així, l’escola treballa amb la següent metodologia. 

 

CURS COMUNITAT METODOLOGIA D’AULA ALTRES METODOLOGIES 

P3 

Petits/es 

Racons d’Aprenentatge 
Projecte 

Ambients 

P4 Racons d’Aprenentatge 
Projecte 

Ambients 

P5 Racons d’Aprenentatge 
Projecte 

Ambients 

1r 

Mitjans/es 

Racons d’Aprenentatge 
Projecte 

Tallers plàstica 

2n Racons d’Aprenentatge 
Projecte 

Tallers plàstica 

3r Racons d’Aprenentatge 
Projecte 

Tallers plàstica 

4t 

Grans 

Plans de treball 
Projecte 

Tallers plàstica 

5è Plans de treball 
Projecte 

Tallers plàstica 

6è Plans de treball 
Projecte 

Tallers plàstica 

 

 



3 

 

RACONS D’APRENENTATGE. 

Aquesta metodologia és un mètode d’aprenentatge basat en establir petits espais 

d’aprenentatges dins de la pròpia aula o en altres espais propers. 

No hi ha barreja de grups. No cal fer adaptacions. 

 

PLANS DE TREBALL. 

Aquesta metodologia és una evolució dels Racons d’Aprenentatge. La diferència radica en què 

cada infant té un índex amb les diferents propostes envers la graella de registre conjunta que 

tenen quan fan Racons d’aprenentatge. 

No hi ha barreja de grups. No cal fer adaptacions. 

 

PROJECTES. 

Metodologia cooperativa basada en l’elecció d’un tema i el treball sobre aquest tema a partir 

del mètode científic. 

No hi ha barreja de grups. No cal fer adaptacions. 

 

AMBIENTS. 

Metodologia emprada a Educació Infantil basada en propostes en diferents espais denominats 

“ambients” i en la lliure circulació de l’alumnat pels diferents espais. Els espais no són els espais 

que fan servir el grups estables durant el dia. 

 

Adaptació curs 20-21:  

No hi ha circulació lliure ni barreja de grups. El grup sencer o mig grup (ja que hi ha més 

ambients i mestres que grups) passarà tota l’estona al mateix ambient. Només es podrà 

canviar d’ambient si un mateix grup estable té assignats per aquella sessió dos ambients. 

L’espai, al finalitzar la sessió, serà desinfectat pel servei de neteja. 

 

TALLERS DE PLÀSTICA. 

Metodologia emprada a Educació Primària en la qual s’organitzen quatre tallers per cada 

comunitat. L’alumnat de les tres classes es barreja i cada setmana fan un taller.  
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Adaptació curs 20-21:  

No hi ha barreja de grups. Cada classe de cada Comunitat de Primària farà un taller d’una o 

dues setmanes. El material rotarà entre els diferents grups de la Comunitat. 

 

1.2. En cas de confinament parcial o tancament de centre. 

Per si arriba una d’aquestes dues situacions, cal estar preparats i és per això que de manera 

preventiva, s’executaran diferents actuacions per estar preparats per si arriba el moment. 

 

Àmbit de la gestió. 

- Creació d’un email amb el domini de l’escola per a cada docent (efmacia.cat). 

- Creació d’un email amb el domini de l’escola per a cada alumne/a (efmacia.cat). 

- Activació de moodle o el format que es triï en Claustre. 

- Actualització de les dades personals de les famílies i de les seves necessitats, si s’escau. 

- Cobrament en efectiu a partir de les 9:30 en l’espai habilitat de la pista (no despatx). 

 

Àmbit de la formació. 

- Formació al Claustre en el nou format que es triï. 

- Formació a l’alumnat amb l’ús de l’email i plataforma escollida. 

- Formació a les famílies, tant en el funcionament de l’email com de la plataforma 

escollida. 
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2. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais.  

 

Organització d’espais i professionals. 

 

Els grups tindran un espai estable assignat. En moments puntuals podran fer ús d’altres espais, 

degudament netejats prèviament. 

 

GRUPS ALUMNES 

DOCENTS PAE ESPAI 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

P3 25 1 3 1 0 1 4 

P4 23 2 4 0 0 1 4 

P5 22 2 4 0 1 1 4 

1r 22 2 4 0 0 1 4 

2n 22 2 4 0 0 1 4 

3r 25 2 4 0 0 1 4 

4t 23 2 4 0 0 1 4 

5è 24 2 4 0 0 1 4 

6è 22 2 4 0 1 1 4 

 

 

 

L’esbarjo 

 

EDUCACIÖ INFANTIL 

 

Els tres grups d’Educació Infantil faran pati de 10:30 a 11:00. 

 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

P3 gimnàs mig pati (B) gimnàs mig pati (A) mig pati (B) 

P4 mig pati (B) gimnàs mig pati (A) gimnàs mig pati (A) 

P5 mig pati (A) mig pati (A) mig pati (B) mig pati (B) gimnàs 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

Els sis grups d’Educació Primària faran pati de 11:00 a 11:30. 

 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

1r aula mig pati (A) mig pati (B) terrat 2 terrassa 

2n terrat 1 aula mig pati (A) mig pati (B) terrat 2 

3r terrassa terrat 1 aula mig pati (A) mig pati (B) 

4t terrat 2 terrassa terrat 1 aula mig pati (A) 

5è mig pati (B) terrat 2 terrassa terrat 1 aula 

6è mig pati (A) mig pati (B) terrat 2 terrassa terrat 1 

 

 

DESCRIPCIÓ DELS ESPAIS D’ESBARJO 
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ÚS DELS LAVABOS DURANT L’ESTONA D’ESBARJO 

 

Es sectoritzarà l’ús del lavabo per cada grup estable. Així, els lavabos es repartiran de la següent 

manera: 

- Mig pati A: mig lavabo femení del pati (accés per la rampa). 

- Mig pati B: lavabo masculí del pati (accés per la porta principal). 

- Gimnàs: mig lavabo femení del pati (accés per la rampa). 

- Terrassa: 1r, 2n i 3r lavabos primera planta, 4t, 5è i 6è lavabos segona planta. 

- Terrat 1 i 2: lavabos de la tercera planta. 

 

* L’alumnat de Primària haurà de portar una ampolla d’aigua d’ús individual. 

 

VIGILÀNCIA DE PATI. 

A Educació Primària, per vigilar l’estona d’esbarjo, es necessitaran set mestres, sis per espais 

sectoritzats i un per lavabos de l’edifici B. A Educació Infantil es necessitaran tres mestres. 

 

Vigilància Educació Primària 

- Tutors/es: 3 dies de vigilància amb el seu grup. 

- Referents: 3 dies de vigilància. 

- Coordinadores pedagògiques: 2 dies amb el seu grup. 

- Mitges jornades: 1 o 2 dies. 

- Mestra de religió 1 o 2 dies. 

- Equip Directiu: 1 dia de vigilància de pati i 2 de despatx.  

 

Vigilància Educació Infantil 

- Tutoria P4, P5 i TEI: 3 dies de vigilància. 

- Referent P4:  4 dies 

- Coordinadora pedagògica: 2 dies. 

- Auxiliar d’Educació Especial: 1 dia. 
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Adaptacions i mesures de seguretat del pati 

 

 
Doble cadena de separació entre els dos espais del pati. 

 

 
Cadena de separació entre els dos espais del terrat i cadena de seguretat de l’aire acondicionat. 

 

 
Doble cadena de perímetre de seguretat d’aparells al terrat 2. 
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El Servei de menjador 

 

El servei de menjador continuarà efectuant-se en l’espai de menjador excepte P3. 

 

Educació Infantil. 

- P3 dinarà a l’aula que ha quedat buida de la primera planta de l’edifici A (antic P4). 

- P4 i P5 dinaran al menjador però en diferents torns. En el primer torn (12:30h) dinarà P4 

i en el segon torn (13:30) dinarà P5. 

 

Educació Primària. 

En el cas de Primària, la Comunitat de Mitjans/es dinarà en el primer torn (12:40) mantenint la 

distància de seguretat entre els tres grups. La Comunitat de Grans, conseqüentment, dinarà en 

el segon torn (13:40) també mantenint la distància de seguretat. 

 

 

 

Plànols dels dos torns de menjador. 

PRIMER TORN 
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SEGON TORN 

 

 

 

Distribució d’espais del primer torn quan acaben de dinar. 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

P3 Dormitori Dormitori Dormitori Dormitori Dormitori 

P4 mig pati (A) gimnàs aula gimnàs mig pati (B) 

1r aula mig pati (B) mig pati (A) terrat 2 terrassa 

2n terrat 1 aula mig pati (B) mig pati (A) terrat 2 

3r terrassa terrat 1 aula mig pati (B) mig pati (A) 
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Distribució dels espais del segon torn abans de pujar a dinar. 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

P5 aula mig pati (B) mig pati (A) mig pati (A) gimnàs 

4t terrat 2 terrassa terrat 1 aula mig pati (B) 

5è mig pati (A) terrat 2 terrassa terrat 1 aula 

6è mig pati (B) mig pati (A) terrat 2 terrassa terrat 1 

 

 

Acollida matinal 

 

L’acollida matinal és gestionada per la pròpia escola. Així, fins ara, sempre es feia al gimnàs de 

l’escola i donat que poques famílies en feien ús, només existeix una monitora i un grup. 

 

Davant la nova situació, l’acollida es farà al pati amb separació d’espais i tot l’alumnat haurà de 

portar mascareta fins a nova ordre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides.   

 

Entrades i sortides. 

 

L’únic accés al recinte escolar és l’entrada que es troba situada a la Gran Via de les Corts 

Catalanes. Aquesta entrada dona al pati de l’escola i al mateix pati es troben les tres portes 

d’accés als tres edificis; edifici A (Educació Infantil), edifici B (Educació Primària) i gimnàs. 

 

Entrada 9h. 

- 8:45. Obertura de les portes del recinte escolar i organització de files al pati mantenint 

una distància de 2’5m entre fila i fila. Vigilància d’un o dos mestres. 

- 9:05. Pujada a les classes dels diferents grups. 

- 9:00. Entrada de l’alumnat de P4 i P5 (zona de la reixa).  

- 9:15. P3 farà l’entrada amb un acompanyant seguint un circuit en el qual pujaran per 

l’escala principal i baixaran per l’escala d’emergència. 

 

Sortida 12:30h 

- 12:20. L’alumnat d’Educació Infantil que marxa a casa fa la sortida. 

- 12:30. L’alumnat d’Educació Primària que marxa a casa fa la sortida.  

Donat el poc volum d’alumnat que marxa a casa, les files es podran fer a la porta d’accés del 

recinte. 

 

Entrada 14;30h 

- 14:25. Cada grup estable estarà esperant a la seva aula amb el monitor/a. 

- 14:30. L’alumnat que entra a l’escola fa files amb el/la mestre/a que toca i es troben 

amb la resta de l’alumnat a l’aula pertinent. 

 

Sortida 16:00h 

- Tot l’alumnat de l’escola fa files al pati i s’organitza un circuit d’entrada i sortida excepte 

P3 que les famílies pugen a la classe a les 16:15 i fan el mateix circuit que a l’entrada. 

 

En aquesta sortida les files no es faran a la porta d'accés del recinte sinó distribuïdes per tot el 

pati exactament de la mateixa manera que a l’entrada de les 9h per tal d’evitar aglomeracions 
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a la porta d’accés. L’entrega de l’alumnat es farà mitjançant un circuit d’entrada i sortida que 

garanteixi la circulació mantenint les distàncies de seguretat. 

 

 

 

Si iniciat el curs s’observa que les aglomeracions són persistents es plantejarà un pla B. Aquest 

pla B contempla l’entrada de les 9h i la sortida de les 16h de l’alumnat de la Comunitat de 

Grans (4t, 5è i 6è) per la porta de l’IMEB (Institut Municipal d’Educació de Barcelona) accedint 

directament a la segona planta, planta de la Comunitat de Grans. L’altre opció és fer una 

entrada encara més esglaonada.  

 

Dies de pluja 

Els dies de pluja tot el professorat entrarà a les 8:45 ja que l’alumnat de Primària no farà files al 

pati sinó que pujarà directament a les classe. En el cas de P4 i P5 les mestres acolliran l’alumnat 

al porxo del pati. 

Les sortides es faran des de la coberta d’entrada de l’edifici B per grups de manera que les 

famílies aniran accedint al recinte escolar a mida que el seu grup estigui preparat per sortir. Les 

famílies esperaran fora de l’escola i s’aniran cridant per grups-classe per recollir als seus 

respectius fills/es. P4 i P5 faran les sortides des del porxo de l’edifici A. 
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Taula resum d’horaris 

 

Accés Grup Horari d’entrada Horari de sortida 

Principal 

p3 9:15 a 9:20 16:00 

P4 9:00 a 9:10 16:00 

P5 9:00 a 9:10 16:00 

1r 8:45 a 9:10 16:00 

2n 8:45 a 9:10 16:00 

3r 8:45 a 9:10 16:00 

4t 8:45 a 9:10 16:00 

5è 8:45 a 9:10 16:00 

6è 8:45 a 9:10 16:00 

 

 

 

 

 

 

4. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19.   

 

En cas de detectar un possible cas de Covid-19, el protocol a seguir serà el següent: 

 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. Aquest espai serà l’aula 42 de 

l’edifici A.  

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).  

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.  

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.  

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 
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5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció.   

 

Ventilació 

• Les aules hauran d’estar sempre el màxim ventilades possibles. Caldrà obrir les finestres cada 

hora per ventilar l’espai. 

 

Neteja 

•Es farà neteja durant l’horari lectiu dels espais que el mateix dia el faci servir més d’un grup.  

 

Desinfecció 

•Es netejaran les mans a les 9h, abans de pati, després del pati, a les 12:30h, 14:30 i 16:00. 

 

I a més... 

•Control de temperatura i neteja de mans a l’entrada al recinte. 

 

 

 

 


