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1.Introducció, de situació excepcional sobrevinguda per la COVID-19 

 

Degut als possibles rebrots de la pandèmia de la COVID-19 previstos per a 

l’inici  o durant el curs 2020-2021, que puguin afectar a la població en 

general i als infants escolaritzats als centres educatius del país, els 

Departament d’Educació i de Salut (PROCICAT) han previst un Pla 

d’Actuació i unes Instruccions, que a l’escola Teixidores de Gràcia es 

concreten de la següent manera. Haurem de trobar l'equilibri entre el 

seguiment meticulós de les instruccions que garanteixin la seguretat de tota 

la comunitat educativa i el desenvolupament de la tasca pedagògica amb 

l'essència de la nostra escola.  
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2. Acollida dels infants a l'escola 

 

La rebuda i acollida dels infants i famílies a l'escola cada inici de curs, al 

setembre, representa un pilar pedagògic del Projecte Educatiu de Centre 

de les  Teixidores.  

 

El curs vinent, malgrat la rebuda de les famílies hagi de ser seguint unes 

indicacions per torns d'entrades i sortides al Jardí de l'escola, i no puguin 

entrar als Ambients a acompanyar els seus fills i filles, seguim posant  èmfasi 

en la trobada entre tutora i família.  Aquesta trobada ha de servir per 

escoltar i acollir el que les famílies vulguin compartir a la mestra, i fer un bon 

acompanyament als infants. El retrobament es farà al Jardí de l'escola amb 

alguns grups i en d'altres, a la porta d'entrada, també durant tot el curs.  

Creiem molt important no perdre el vincle diari i tan necessari entre família i 

escola per establir una bona xarxa de relacions i de convivència.  

 

L'acollida dels infants per part de tot l'equip pedagògic serà molt important, 

com ja defineix el Projecte Educatiu, i més encara en aquesta situació 

d'excepcionalitat que ens ha tocat viure.  

 

Rebrem, escoltarem i donarem temps als infants per expressar i compartir, si 

ho volen, les seves angoixes i dubtes del que hauran viscut i del present. 

També serà un temps per parlar sobre les incerteses del futur. 

 

Aquest retrobament, al setembre, requereix temps i calma i una escolta 

tranquil·la i amorosa per ajudar els infants a sentir-se segurs, per parlar i per 

deixar fluir les seves emocions.  

 

Les estones de grup amb la mestra tutora son moments per acompanyar i 

parlar amb respecte, en petit grup i també amb gran grup, sobre la vida i la 

mort, la malaltia i el dol, també del temps feliç compartit amb la família i de 

les angoixes d'haver viscut un temps sense poder abraçar i jugar amb els 

amics, amigues i familiars.  
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Seguint la línia d'escola, respectarem i fomentarem el Joc lliure a l’ambient i 

a l’aire lliure, al JArdí, per enfortir la relació entre els infants, la imaginació, la 

creativitat i la convivència entre tots ells. Seguirem oferint als infants espais, 

materials i temps per expressar-se a través de diferents llenguatges.  

 

Volem, també, que els infants tinguin temps per badar, per observar, 

sorprendre’s i gaudir d'un temps tranquil i calmat amb l'acompanyament 

respectuós i amorós de les mestres.  

 

El treball conjunt de l'equip pedagògic de l'escola, també amb l'equip de 

monitoratge, tindrà com a objectiu acollir i acompanyar els infants en un 

curs molt diferent i ple d’incerteses. 

 

 

3. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS, ESPAIS i MESTRES 

 

Durant el juliol, l'equip pedagògic de l'escola vàrem preveure diferents 

supòsits d'inici de curs en funció de la realitat que ens podríem trobar, arran 

de la situació de pandèmia mundial de COVID-19.    

 

Un d'aquests supòsits era fer de cada 2 grups infants, 3, per reduir-ne la ràtio. 

La confecció dels grups es va fer al juny i juliol amb les tutores i tot l'equip 

pedagògic del curs passat, tenint en compte: Aspectes relacionals entre 

infants, afinitats  que vam considerar prou importants per al benestar de tots. 

I buscant l’equilibri en el nombre de nens i nenes als grups. 

 

 

Al juliol ja vam tirar endavant la iniciativa d'organitzar tres grups més reduïts a 

P3. 

 

Una vegada ens hem incorporat aquest setembre, i tenint en compte la 

situació actual de la pandèmia, el nombre de mestres del claustre el claustre 

hem prioritzat fer també grups reduïts a P4 i a P5.  
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Grups de convivència i estables:  

 

9 grups d’Educació Infantil, amb ràtios menors de 20 infants per grup 

2 grups de 1r de Primària de 25 infants cada grup 

 

Espais de l’escola:  

 

9 aules d’Educació Infantil + 2 aules de 1r d’Educació Primària  + l’Envelat 

(aula de Psicomotricitat) + l’Obrador, espai d’Art + 1 menjador petit 

 

Organització dels espais i mestres:  

 

Direcció; Pilar Grau Vendrell 

Cap d’estudis; Lola Cordero i Masdéu 

Secretària i Coordinadora CADiC (Comissió d’Atenció a la Diversitat i 

Convivència); Gemma Bassa Garcia 

Tutores i Tècnica d’Educació Infantil:  

 

P3 P4 P5 1r 

Lara Sosa 

Trencadís  

Sandra 

Canales 

La Plaça 

Joana Cifre 

La Gegantona 

Imma 

Serrano 

La Llibertat 

Gisela Cabrol 

Castells 

Jèssica 

Jiménez 

L’Ateneu 

Judith 

Hernández 

El Taller  

Haïssa 

Montagud 

En Pau 

Cisco Aubà 

La Vila  

Raquel Pelayo 

La Colometa 

Anna Batlle 

L’Alzina 

 

Dolors Estopiña, 

Tècnica 

d’Educació 

Infantil 

   

 

 

Seguirem utilitzant els espais exteriors de l’escola amb qui tenim vincle des 

del primer any que va començar l’escola, el Jardí del Silenci, perquè els 

infants de P3 fins a P5 gaudeixin del joc lliure i descoberta d'aquest entorn 

natural. 
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- dos dies a la setmana, dilluns al matí i divendres a la tarda,  

 

- hem demanat un dia més, dimecres. De moment estem esperant 

resposta del Districte.  

 

També estem esperant resposta del Districte per tal de poder disposar de  

l’Espai municipal Mussons per fer-hi la Psicomotricitat de 1r de Primària. Dos 

dies a la setmana.  

 

Com hem anat fent aquests 3 anys d’escola, també sortirem al Parc de les 

Aigües amb els infants de P5 i 1r.  

 

 

4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

 

Enguany no es podran fer Ambients de lliure circulació, cada grup estable es 

quedarà a l'ambient i aula de referència amb la seva tutora. La diversitat de 

propostes de les mestres donarà resposta a les necessitats, emocionals i 

educatives a partir dels interessos dels infants.  

 

 

PSICOMOTRICITAT A L'ESPAI L’ENVELAT 

 

Hi ha sessions de Psicomotricitat en grup 1 cop a la setmana des de P3 fins a 

P5. Els infants de 1r de Primària faran la Psicomotricitat a l’Espai Mussons (a 

l’espera de la confirmació per part de l’Ajuntament).  

 

També hi  ha franges de psicomotricitat lliure, com quan fèiem ambients de 

lliure circulació, però amb un sol grup, no hi haurà infants de diferents cursos 

en el mateix espai.  

 

El moviment dels infants a l’escola, tant a l’Envelat com al Jardí seguirà sent 

un pilar del Projecte Pedagògic i seguirem els torns establerts i tenint en 

compte les mesures sanitàries per tal de garantir el joc i el moviment tan 

importants per al desenvolupament motriu, emocional relacional i cognitiu 

dels infants.  
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SORTIDES A PEU PEL BARRI i EXCURSIONS AL BOSC 

 

Acabarem de concretar, durant el mes de setembre, i amb Inspecció educativa si 

és possible fer les sortides al barri, al Mercat, a la Biblioteca, amb famílies 

acompanyants. Us anirem informant sobre aquest aspecte.  

 

Estem pendents de les indicacions per als autobusos. 

 

 

5. ORGANITZACIÓ ENTRADES I SORTIDES FAMÍLIES, TORNS DE JARDÍ, 

MENJADOR I ACOLLIDES 

 

Segons les últimes indicacions del PROCICAT, 09.09.2020, el primer dia de 

curs i durant les dues primeres setmanes, tots els infants a partir de 6 anys (1r 

d’Educació Primària) hauran de dur mascareta en tots els centres.  

 

A l’escola, seguint també les recomanacions del PROCICAT els infants 

d’Educació Infantil aniran sense mascareta sempre que estiguin amb el seu 

grup estable. Igualment, us demanem que cada infant porti una bossa amb 

una mascareta a dins de la motxilla.  

 

L’ús de mascareta és obligatori per a totes les persones adultes que treballin 

a l’escola. Per als docents d’Educació Infantil, la mascareta no serà exigible 

quan el seu ús, per raó de l’activitat docent, pugui inferir greument en 

l’objectiu pedagògic.  

 

Horari actual dels infants: de 9 h a 12.30 h 

                                             migdia, de 12.30 h a 14.30 h 

                                             de 14.30 h a 16 h 

 

Dividim el Jardí en diferents espais separats per una corda. 
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ENTRADES DELS INFANTS I FAMÍLIES a l’escola al matí: 

 

 

P3 CASTELLS 9 h per la rampa esquerra, l’infant amb un adult es queda 

al Jardí on hi ha la seva tutora amb el cartell del seu grup 

P3 TRENCADÍS 9 h per la rampa esquerra, l’infant amb un adult es queda 

al Jardí on hi ha la seva tutora amb el cartell del seu grup 

P3 LA VILA 9 h per la rampa esquerra, l’infant amb un adult es queda 

al Jardí on hi ha la seva tutora amb el cartell del seu grup 
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P4 LA PLAÇA 9.10 h per la rampa dreta, l’infant amb un adult  que 

l’acompanya al Jardí on hi ha la seva tutora. Tot seguit les 

famílies van sortint. No es fa l’entrada tranquil·la dels 30 

min que fèiem fins ara.  

P4 

LA 

COLOMETA 

9.10 h per la rampa dreta, l’infant amb un adult  que 

l’acompanya al Jardí on hi ha la seva tutora. Aquest grup 

entrarà quan les famílies del grup anterior de P4 hagin 

sortit totes. No es fa l’entrada tranquil·la dels 30 min que 

fèiem fins ara.  

P4 

L’ATENEU 

9.10 h per la rampa dreta, l’infant amb un adult  que 

l’acompanya al Jardí on hi ha la seva tutora. Aquest grup 

entrarà quan les famílies del grup anterior de P4 hagin 

marxat totes. No es fa l’entrada tranquil·la dels 30 min 

que fèiem fins ara.  

   

P5 EL TALLER 9.20 h per la rampa dreta, l’infant amb un adult  que 

l’acompanya al Jardí on hi ha la seva tutora. Tot seguit les 

famílies van sortint. No es fa l’entrada tranquil·la dels 30 

min que fèiem fins ara.  

P5 

L’ALZINA 

9.20 h per la rampa dreta, l’infant amb un adult  que 

l’acompanya al Jardí on hi ha la seva tutora. Aquest grup 

entrarà quan les famílies del grup anterior de P5 hagin 

sortit totes. No es fa l’entrada tranquil·la dels 30 min que 

fèiem fins ara.  

P5  

LA 

GEGANTONA 

9.20 h per la rampa dreta, l’infant amb un adult  que 

l’acompanya al Jardí on hi ha la seva tutora. Aquest grup 

entrarà quan les famílies del grup anterior de P5 hagin 

sortit totes. No es fa l’entrada tranquil·la dels 30 min que 

fèiem fins ara.  
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1R En Pau 9 h La mestra rebrà els infants a la porta del carrer, i els 

infants entren sols per les corbes i per la rampa fins a la 

seva aula.  

1R La Llibertat 9 h La mestra rebrà els infants a la porta del carrer, i els 

infants entren sols per les corbes i per la rampa fins a la 

seva aula.  

 

 

SORTIDES DELS INFANTS I FAMÍLIES DE L’ESCOLA A LA TARDA 

 

P3 CASTELLS 15.50 h  per la rampa esquerra, un adult entra al Jardí on 

hi ha la seva tutora amb els infants del seu grup  

P3 

TRENCADÍS 

15.50 h  per la rampa esquerra, un adult entra al Jardí on 

hi ha la seva tutora amb els infants del seu grup  

P3  LA VILA 15.50 h  per la rampa esquerra, un adult entra al Jardí on 

hi ha la seva tutora amb els infants del seu grup  

    

 

P4 LA PLAÇA 
16 h  La tutora i els infants del seu grup surten al Jardí a 

l’espai que tenen reservat i fan una rotllana, entra 1 adult 

a buscar el seu fill/a.   

P4 

LA 

COLOMETA 

16 h  La tutora i els infants del seu grup surten al Jardí a 

l’espai que tenen reservat i fan una rotllana, entra 1 adult 

a buscar el seu fill/a.  Les famílies d’aquest grup podran 

entrar quan hagin sortit les del grup anterior de P4.  
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P4 

L’ATENEU 

16 h  La tutora i els infants del seu grup surten al Jardí a 

l’espai que tenen reservat i fan una rotllana, entra 1 adult 

a buscar el seu fill/a.  Les famílies d’aquest grup podran 

entrar quan hagin sortit les del grup anterior de P4.  

 

    

P5 EL TALLER 16 h La tutora acompanya els infants del seu grup fins a la 

porta del carrer, per les corbes, on les famílies els esperen. 

A la sortida de la tarda les famílies no poden entrar a 

l’escola.  

P5 

L’ALZINA 

16 h La tutora acompanya els infants del seu grup fins a la 

porta del carrer, per les corbes, on les famílies els esperen. 

A la sortida de la tarda les famílies no poden entrar a 

l’escola. Aquest grup d’infants sortirà quan hagin sortit els 

del grup anterior de P5.  

P5 LA 

GEGANTONA 

16 h La tutora acompanya els infants del seu grup fins a la 

porta del carrer, per les corbes, on les famílies els esperen. 

A la sortida de la tarda les famílies no poden entrar a 

l’escola. Aquest grup d’infants sortirà quan hagin sortit els 

del grup anterior de P5.  

    

1R EN PAU 15.50 h La tutora acompanya els infants del seu grup fins a 

la porta del carrer, per les corbes, on les famílies els 

esperen. A la sortida de la tarda les famílies no poden 

entrar a l’escola.  

1R LA 

LLIBERTAT 

15.50 h La tutora acompanya els infants del seu grup fins a 

la porta del carrer, per les corbes, on les famílies els 

esperen. A la sortida de la tarda les famílies no poden 

entrar a l’escola. Aquest grup d’infants sortirà quan hagin 

sortit els del grup anterior de 1R.  
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TORNS DE JARDÍ 

 

Seran els mateixos espais separats de les entrades al matí i les sortides de la 

tarda.  

 

 

Hi haurà dos torns de Jardí: 

 

De 10 h a 11 h, 2 grups d’infants de 1r de Primària i 3 grups d’infants de P4 

D’11 h a 12 h, 3 grups d’infants de P3 i 3 grups d’infants de P5 

 

Cada grup té el seu espai i els espais estan separats amb una corda.  

Per tornar a entrar a l’escola, els grups ho faran esglaonadament.  

 

 

TORNS DE JARDÍ A LA TARDA 

 

Jardí: dilluns a les 14.30 h fins a les 16 h  

 

P3 pot sortir al Jardí sempre que vulgui perquè mantenim un espai fixe tot el 

curs només per a P3. Aquest espai està dividit en 3, un per a cada grup 

estable de P3.  

Els altres grups de P4 a 1r, també podran sortir però en dies diferents i en els 

seus espais.  

 

 

 

6. ENTRADES I SORTIDES DE LES FAMÍLIES A LA FAMILIARITZACIÓ DE P3 durant el 

mes de setembre 

 

- Període de familiarització de P3 i entrades d’aquestes famílies. Durant 

aquests dies de familiarització podrà entrar un adult i el seu fill o filla.  

- Hem prioritzat poder mantenir l’entrada tranquil·la al matí a P3, cada 

dia, de 9 h a 9.30 h amb un adult familiar per acompanyar el seu fill o 

filla en aquest curs tan incert.  
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dilluns 14 

 

 

9-10.30 h mig 

grup 

al jardí i una 

visita a dins 

del seu 

ambient 

 

11-12.30 h 

mig grup al 

jardí i visita a 

dins del seu 

ambient 

 

dimarts 15 

 

 

9-10.30 h mig 

grup 

al jardí i una 

visita a dins 

del seu 

ambient 

 

 

11-12.30 h 

mig grup al 

jardí i visita a 

dins del seu 

ambient 

 

dimecres 16 

 

 

9-10.30 h mig 

grup 

al jardí i una 

visita a dins 

del seu 

ambient 

 

 

11-12.30 h 

mig grup al 

jardí i visita a 

dins del seu 

ambient 

 

dijous 17 

 

 

9-10.30 h mig 

grup 

al jardí i una 

visita a dins 

del seu 

ambient 

 

 

11-12.30 h 

mig grup al 

jardí i visita a 

dins del seu 

ambient 

 

divendres 18 

 

 

9-10.30 h mig 

grup 

al jardí i una 

visita a dins 

del seu 

ambient 

 

 

11-12.30 h 

mig grup al 

jardí i visita a 

dins del seu 

ambient 

 

 

 

 

 

 

dilluns 21 

 

9-10.30 h mig 

grup 

al jardí i una 

visita a dins 

del seu 

ambient 

 

 

11-12.30 h 

mig grup al 

jardí i visita a 

dins del seu 

ambient 

 

 

dimarts 22 

 

9-16 h 

 

entrada 

tranquil·la de  

9-9.30 h al 

jardí amb un 

adult, a partir 

d’aquest dia 

i durant tot el 

curs 

dimecres 23 

 

9-16 h 

 

entrada 

tranquil·la de  

9-9.30 h al 

jardí amb un 

adult, a partir 

d’aquest dia 

i durant tot el 

curs 

 

dijous 24 

 

9-16 h 

 

entrada 

tranquil·la de  

9-9.30 h al 

jardí amb un 

adult, a partir 

d’aquest dia 

i durant tot el 

curs 

 

divendres 25 

 

9-16 h 

 

entrada 

tranquil·la de  

9-9.30 h al 

jardí amb un 

adult, a partir 

d’aquest dia 

i durant tot el 

curs 
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7. TEMPS DE MIGDIA 

 

Dinàmica d’organització del dinar: 

- ús de roba de protecció del monitoratge: mascareta, mocador del cap.  

- Supressió: d’estovalles, bols d’aliments compartits, paneres, i gerra 

compartida amb aigua, les monitores posaran l’aigua als gots.  

 

Cada grup d’infants, excepte P3, dina al seu ambient de referència, sempre 

a les mateixes taules i llocs preestablerts, amb l’acompanyament de la seva 

monitora.    

 

Els infants de P3 que es queden a dinar a les 12h van cap al menjador amb 

les seves mestres. Cada grup estable en una taula diferent.  

 

Els infants que van a casa, es queden al Jardí mitja hora amb la Tècnica 

d’Educació Infantil. A les 12.30 h, la TEI, acompanya els infants a la porta del 

carrer on els esperen les seves famílies.   

 

Grups des de P4 a 1r 

Estona de Jardí després de dinar: Hi haurà el Jardí dividit i procedirem de la 

mateixa manera que s’ha fet durant el matí.  

 

Els infants dels altres cursos, de P4 a 1r que marxen a casa a dinar, es posen 

la mascareta per sortir , i la seva tutora els acompanya fins a la rampa per 

lliurar-los a les famílies.  

 

 

ACOLLIDA MATÍ I TARDA 

 

De 8 h a 9 h, La monitora recull els infants a la porta del carrer.  

Hora d’entrada a l’Acollida, des de les 8 h fins a les 8.30 h.  

 

De 16 h a 17.30 h, la Tècnica d’Educació Infantil i les monitores d’Acollida 

recullen els infants que fan ús d’aquest servei, de P3 a 1r, a les 15.40 h i se’n 

van a l’Envelat amb mascareta. Els infants berenaran en taules diferents 

segons el seu grup estable. Després se sortirà al Jardí amb mascareta.  
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També es farà servir l’Envelat per jugar en estones d’Acollida a la tarda. 

Sempre que es trobin infants de diferents grups portaran mascareta, tant a 

Infantil com a Primària.  

 

Els infants que han fet acollida de 8 h a 9 h seran acompanyats per les 

monitores al seu ambient. 

  

 

Extraescolars 

 

Estem esperant les indicacions del Departament d’Educació.  

 

Es podran fer 2 extraescolars en dues aules diferents. La tallerista de 

l’extraescolar anirà a buscar els infants a les seves aules, a les 15.50 h, 

aquests es posaran la mascareta i bereneran a l’Envelat separats dels infants 

d’Acollida.  

 

La neteja de l’espai utilitzat serà a càrrec de la tallerista. 

  

Les famílies recolliran els infants a la porta del carrer. 

 

8. Higiene de mans 

 

A l’escola hi ha un dispensador de gel hidroalcohòlic a cada porta d’accés 

a l’edifici i una ampolla també de gel a cada ambient, que gestionarà la 

tutora.  

 

Els nens i nenes, s’hauran de rentar les mans: 

 

A l’arribada i sortida del centre. 

Abans i després de cada àpat. 

 

 

Després d’anar al vàter. 

Després del jardí. 
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El personal docent i no docent del centre: 

 

A l’arribada del centre, abans de tenir contacte amb els infants. 

Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments dels infants. 

Després d’acompanyar un infant al vàter.  

 

 

9.COMBINACIÓ APRENENTATGE PRESENCIAL I TELEMÀTIC 

 

L’escola té un Pla Elaborat amb les actuacions que es duran a terme a nievll 

d’escola i de tutories en cas  en cas de confinament d’un grup i en cas que 

s’hagi de tancar tota l’escola.  

 

US el farem arribar al llarg de la setmana que ve.  

 

 

10.ALTRES ASPECTES  

 

- Es faran Reunions telemàtiques de famílies d’un mateix grup amb la seva 

tutora d’inici de curs.  Calendari a determinar, us anirem informant.  

 

- Segons les últimes indicacions del PROCICAT, les reunions individuals de 

cada família amb la seva tutora seran telemàtiques. Excepte amb les noves 

famílies que enguany comencen a l’escola i amb cada família que 

comença P3.   

 

- Jardí obert.  

Aquesta activitat d’ús del jardí per part de famílies i infants que es feia 2 

tardes a la setmana enguany no es podrà fer.   

 

- Neteja: Esperem que hi pugui haver neteja mentre els infants són a l’escola, 

en horari de matí i tarda, igual que a l’última quinzena de juny. (FCC). Estem 

a l’espera dels horaris del personal de neteja.  
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En el cas de detectar un possible cas sospitós compatible amb la COVID-19 

(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre 

quadre infecciós es faran els següents passos (tenint en compte les últimes 

Indicacions del Departament de Sanitat i d’Educació, que podem anar 

canviant): 

 

Es preserva un espai per acollir aquell infant que es trobi malament.  

 

Es trucarà a la família que haurà de venir a buscar a l’infant. En cas de 

presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061. 

 

El centre contactarà amb el Servei Territorial d’Educació per informar de la 

situació i a través d’ells amb el Servei de Salut Pública. 

La família contactarà amb el seu CAP per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. 

 

En el cas que es confirmi un cas positiu en un infant o docent d’un grup 

estable aquest haurà d’estar en quarantena (14 dies). Des de l'escola l’equip 

directiu gestiona l’aplicatiu TraçaCovid generat pel Departament 

d’Educació. Si hi ha més de dos casos positius en diferents grups estables el 

centre haurà 

de tancar. 

 

L’escola té un referent extern del CAP per la COVID-19. I els referents de 

l’escola per si hi hagués un cas sospitós és l’equip directiu.  

 

- Aniversaris: Enguany si voleu compartir alguna cosa de menjar amb el 

grup d’infants, hauran de ser galetes envasades, que gestionarà la 

tutora.  

 

- Dilluns els infants han de portar una bossa amb roba de recanvi, com 

cada any, que guardaran a la seva cistella i també una bossa 

reutilitzable (amb el seu nom) per posar-hi la roba molla. També les 

botes d’aigua i un impermeable per sortir a jugar al Jardí quan plou.  

 

- Recordeu, que cada infant ha de portar la seva mascareta en una 

bossa. 


