
 

 

 

 

  

ESCOLA PAU CASALS DE RUBÍ 
PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

SETEMBRE DE 2020 



1 
 

Índex 

PLA D’ACTUACIÓ PROVISIONAL. SETEMBRE 20           Pàg. 

1. Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut.  2  

1.1. Grups de convivència i socialització molt estables.   2 

 

2. Mesures de prevenció personal:      2 

2.1. Higiene de mans.        2 

2.2. Ús de mascareta.        3 

2.3. Control de símptomes.       3 

2.4. Neteja, desinfecció i ventilació.      3 

 

3. Gestió de casos.        3-4 

 

4. Organització del centre:       4 

4.1. Espais:         4 

4.1.1. Espai menjador.       4-5 

4.1.2. Espai gimnàs.       5 

4.1.3. Patis.         5 

 

4.2. Fluxos de circulació.       5 

4.2.1. Entrades i sortides.       5 

4.2.2. Circulació dins del centre.      5 

 

4.3. Altres activitats:        5 

4.3.1. Acollida matinal.       5-6 

4.3.2. Adaptació de P-3.       6 

4.3.3. Sortides i colònies.       6 

4.3.4. Extraescolars.       6 

 

5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció.     7-8 

 

PLA D’ORGANITZACIÓ PROVISIONAL DE CENTRE. SETEMBRE 20 

1. Organització pedagògica, en situació de pandèmia i en cas   9 

de confinament parcial o tancament del centre.      

   

1.1. Grups estables al centre.      9 

1.2. Confinament parcial.       9-10 

1.3. Tancament del centre.       10-11 

 

2. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais.   12-13 

 

3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides.   14-17 



2 
 

PLA D’ACTUACIÓ PROVISIONAL.  SETEMBRE 20 

Seguint instruccions del Departament d’Educació i de les autoritats sanitàries, l’escola 

ha elaborat un pla d’actuació perquè el curs 2020-21 es pugui reprendre amb les 

màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones en el 

centre educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants a 

l’educació. 

Aquest pla és provisional. Al setembre l’escola us farà arribar el pla definitiu, un cop 

estigui aprovat pel Departament d’Educació. 

1. Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut 

 

1.1. Grups de convivència i socialització molt estables 

Els grups d’alumnes estaran organitzats de manera estable, per classes. 

Per exemple: P3A (1 grup), P3 B (1 grup), P4 A (1 grup), P4 B (1 grup), 

etc. 

El grup estable estarà acompanyat de la seva tutora o del seu tutor. 

Es tractarà d’un grup de persones que tenen una relació molt propera. Per 

tant, no serà necessari requerir la distància física entre persones d’1.5 

metres i només els adults faran ús de mascaretes en aquests grups 

de convivència estables. Els infants podran portar voluntàriament 

mascaretes per decisió familiar. 

 

2. Mesures de prevenció personal 

 

2.1. Higiene de mans 

En els infants, es requerirà el rentat de mans: 

 A l’arribada i a la sortida de l’escola 

 Abans i després de menjar 

 Abans i després d’anar al WC 

 Abans i després de la sortida al pati 

                     En el personal que treballa al centre, es requerirà el rentat de mans: 

 A l’arribada a l’escola 

 Abans i després d’entrar en contacte amb el menjar 

 Abans i després d’anar al WC 

 Abans i després d’acompanyar un infant al WC 

 Abans i després de mocar un infant (mocador d’un sol ús) 

 Com a mínim una vegada cada 2 hores 

 

                     Hi haurà sabó amb dosificador i paper de mans a tots els WC. 

                     Hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica per al personal de                

                     l’escola. 
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2.2. Ús de mascareta 

 P3, P4 i P5: No indicada pels infants. Obligatòria pels adults que 

intervenen. 

 De 1r a 6è: Obligatòria durant tota la jornada escolar. 

 Personal docent i no docent: Obligatòria per a tot el personal durant tota 

la jornada escolar. 

 En entrar a l’escola, els alumnes de 1r a 6è i el personal del centre, hauran 

de portar la mascareta posada de casa. És un requisit per poder accedir 

a l’escola. 

 

2.3. Control de símptomes 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut de les seves 

filles i dels seus fills. A principis de setembre signaran una declaració 

responsable a través de la qual: 

 Faran constar que són coneixedores de la situació actual de 

pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran 

a les mesures necessàries. 

 Es comprometen a no portar l’infant a l’escola en cas que presenti 

símptomes compatibles amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els 

últims 14 dies i a comunicar-ho immediatament a l’escola per tal de 

poder prendre les mesures oportunes. 

La declaració responsable és imprescindible portar-la signada 

com a molt tard el dia que comencen les classes: dilluns 14 de 

setembre. (Estarà disponible a la pàgina web del centre a partir de 

setembre). 

Es facilitarà a les famílies una llista de comprovació de símptomes. La 

família haurà de comunicar al centre si l’infant ha presentat febre o 

algun altre símptoma. 

 

2.4. Neteja, desinfecció i ventilació 

Les instal·lacions interiors es ventilaran abans de l’entrada i la sortida de 

l’alumnat i 3 vegades més durant el dia, almenys 10 minuts cada vegada. 

La neteja i desinfecció d’espais es realitzarà diàriament. 

Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després 

de les activitats i de dinar, respectivament. 

 

3. Gestió de casos 

Davant d’un infant que comença a presentar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 a l’escola: 

 Se’l portarà a un espai separat d’ús individual. 

 Ha de portar la mascareta, de 1r a 6è (tant l’infant que ha iniciat 

símptomes com la persona que està al seu càrrec). 

 Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar-lo. 
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 Si presenta símptomes de gravetat, es trucarà al 061. 

 S’informarà als Serveis Territorials del Departament d’Educació. 

La família de l’alumne amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP per 

valorar la situació i seguir les recomanacions. 

 

Es realitzaran les següents actuacions, d’acord sempre amb les autoritats 

sanitàries: 

 Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable. 

Es plantejarà la quarantena de tot el grup de convivència durant 14 

dies. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva per a aquest grup. 

 

4. Organització del centre 

El curs començarà de manera presencial el dilluns 14 de setembre. 

Els grups estables d’alumnes estaran formats per l’alumnat del curs juntament 

amb la seva tutora o tutor i un espai referent. 

Aquest grup estable es mantindrà junt en les activitats que es portin a terme al llarg de 

la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. Els alumnes sempre seran els mateixos, no 

es faran desdoblaments i no es barrejaran amb alumnat d’altres grups. 

4.1. Espais 

Es procurarà, en la mesura que sigui possible, que els grups tinguin un 

únic espai de referència. També es procurarà que la rotació dels grups a 

diferents espais sigui la mínima. 

 

4.1.1. Espai menjador 

El servei de menjador escolar, que inclou el menjar i les activitats fins 

a la represa de l’activitat lectiva (de 12.30h a 15h), s’organitzarà, 

sempre que sigui possible, a l’espai habitual del menjador de l’escola. 

Depenent del nombre d’usuaris de menjador, s’establiran diferents 

torns per dinar. Si no fos possible garantir l’ocupació del menjador en 

grups estables i no estables amb la distància de seguretat, es valorarà 

la possibilitat que alguns grups mengin a la seva aula (espai de 

referència). 

Entre torn i torn es farà la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 

L’alumnat es rentarà les mans abans i després de dinar. 

El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo. L’aigua 

la servirà una persona adulta. 

Les activitats de l’espai migdia es realitzaran preferentment a l’aire 

lliure, amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Si 

no és possible, caldrà fer ús de la mascareta. 
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Quan es realitzin a l’interior, caldrà garantir la separació entre alumnes 

de grups diferents. També es garantirà la neteja, desinfecció i 

ventilació dels espais abans i després del seu ús. 

 

4.1.2. Espai gimnàs 

L’educació física es realitzarà a l’aire lliure sempre que sigui possible. 

Quan es faci a l’exterior no caldrà fer ús de la mascareta ja que estem 

parlant de grups estables de convivència. 

 

4.1.3. Patis 

La sortida al pati serà esglaonada, per torns.  

Cada grup estable estarà junt en un espai determinat amb materials 

propis i mascareta. 

 

4.2. Fluxos de circulació 

Per evitar l’aglomeració en un lloc del centre, s’establiran circuits per tal 

d’organitzar la circulació en llocs i moment determinats. 

 

4.2.1. Entrades i sortides 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada. 

L’alumnat de 1r a 6è portarà la mascareta posada de casa.  

Les famílies només podran accedir al recinte escolar quan ho indiqui 

el personal del centre, seguint totes les mesures de protecció: ús de 

mascareta i distància de seguretat. 

 

4.2.2. Circulació dins del centre 

Es procurarà que no coincideixin més d’un grup estable a passadissos 

i lavabos. Quan coincideixin més d’un grup estable mantindran la 

distància de seguretat d’1.5 metres. 

 

4.3. Altres activitats 

 

4.3.1. Acollida matinal 

S’habilitarà un espai on es pugui mantenir la distància interpersonal 

d’1.5 metres. Tant  la persona responsable de l’acollida com els infants 

han de portar mascareta. 

Cada infant anirà acompanyat d’un únic familiar. Abans d’entrar al 

centre, el familiar es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic. Un cop 

dins ha de mantenir la distància de seguretat d’1.5 metres amb la resta 

de persones que estiguin a l’espai d’acollida. L’acompanyant accedirà 

al centre amb mascareta. 

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats a 

l’espai on està el seu grup de convivència.  
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4.3.2. Adaptació de P3 

Durant aquest període l’infant de P3 podrà entrar a l’aula acompanyat 

d’un únic familiar.  

 Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el 

període d’acollida si presenta o ha presentat en els últims 14 dies 

símptomes compatibles amb la COVID-19. Tampoc podrà participar-

hi si ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19 

confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies. 

Només pot accedir un adult amb cada infant. 

 Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir 

contacte amb el seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat 

d’1.5 metres amb la resta de persones de l’aula (infants, mestres i 

persones acompanyants). 

 Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans 

amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir a l’escola. 

 Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir a l’escola amb la 

mascareta correctament posada i dur-la durant la jornada escolar. 

 

4.3.3. Sortides i colònies 

Es realitzaran les activitats previstes en la programació general 

sempre que sigui possible, amb les adaptacions que calgui atenent a 

les recomanacions del Departament d’Educació i al de Salut. 

 

4.3.4. Extraescolars 

Es realitzaran les extraescolars previstes en la programació sempre 

que sigui possible. Es procurarà que el grup de participants sigui el 

més constant possible per facilitar la traçabilitat. 

Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure. 

L’alumnat es rentarà les mans abans i després de l’activitat. 

Es procurarà que els estris utilitzats siguin d’ús exclusiu. Si no és 

possible, es netejaran i desinfectaran tots els instruments utilitzats 

abans i després de l’activitat. 
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5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

+ = ventilació                x = neteja i desinfecció              n = neteja 

 Abans de 

cada ús 

Després 

de cada ús 

Diàriament Mínim 1 

vegada al 

dia o més 

Setmanalment Observacions 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 

l’espai 

   +  Mínim 10 

minuts 3 

vegades al dia 

Manetes i 

poms de portes 

i finestres 

    

X 

  

Baranes i 

passamans 

escales 

   X   

Superfícies 

taulells 

   X   

Cadires i bancs    X   

Utensilis 

oficina 

   X   

Aixetes    X   

Ordinadors    X   

Interruptors    X   

Fotocopiadores     X   

Telèfons    X   

       

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

Ventilació de 

l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 

3 vegades al dia 

Superfícies    X   

Terra    X   

Materials de joc  n X    

Joguines de 

plàstic 

 n X    

Joguines o 

peces de roba 

   X  Rentadora a 60º 

       

MENJADOR 

Ventilació de 

l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 

3 vegades al dia 

Superfícies X X     

Plats, gots, 

coberts,... 

 X    Amb aigua 

calenta a elevada 

temperatura 

Aixetes d’aigua    X   

Taulells X X     

Utensilis de 

cuina 

 X     

Taules  X X     

Terra     X   

       

LAVABOS 

Ventilació de 

l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 

3 vegades al dia 

Rentamans    X    
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Inodors    X    

Terra    X    

Dutxa  X      

Papereres    X     

 

 

 Abans de 

cada ús 

Després 

de cada ús 

Diàriament Mínim 1 

vegada al 

dia o més 

Setmanalment Observacions 

ZONES DE DESCANS 

Ventilació de 

l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 

3 vegades al dia 

Llitets   X     

Fundes de 

matalàs 

    Rentat a més 

de 60º 

 

Llençols/Mantes     Rentat a més 

de 60º 

 

Terra   X     

Altres 

superfícies 

  X     
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PLA D’ORGANITZACIÓ PROVISIONAL DE CENTRE. SETEMBRE 20 

 

Segons les instruccions rebudes pel Departament d’Educació l’escola ha dissenyat un 

pla d’organització bàsic i provisional. Aquest pla s’ha elaborat en el marc de l’autonomia 

de centre  i amb l’acompanyament de la inspecció educativa.  

 

1. Organització pedagògica, en situació de pandèmia i en cas de confinament 

parcial o tancament del centre. 

L’organització pedagògica del centre s’adaptarà als tres supòsits que es poden 

donar al setembre: grups estables al centre, confinament parcial o tancament del 

centre. 

 

1.1. Grups estables al centre 

Al setembre l’escola organitzarà la programació pedagògica del centre tenint molt 

presents les instruccions rebudes des del Departament d’Educació seguint les 

indicacions de PROCICAT. S’adaptaran les activitats per garantir la seguretat i es 

procurarà dur a terme la programació anual de centre. 

Els grups de cada nivell s’estableixen com a grups estables i en cap cas es 

barrejaran amb altres grups. Si en algun moment coincideixen hauran de guardar la 

distància de seguretat i dur la mascareta: wc, passadissos, esbarjo...  

Cada aula tindrà un/a tutor/a estable i un suport afegit (mestre/a, vetllador/a...). 

L’espai de l’aula es converteix en espai-estable i només es canvia d’espai per anar 

al pati (per gaudir de l’esbarjo, l’educació física o de classes exteriors), al menjador 

o al lavabo. 

Els especialistes intervindran a diferents aules, si és possible, seguint totes les 

mesures de seguretat i si no fos possible faríem sessions virtuals des d’una aula 

diferent. Així cada classe estaria formada per un grup d’infants i dos adults com a 

grup estable. Alguns/es tutors/es podran exercir com a mestres generalistes i hauran 

d’ assumir la docència de totes les matèries. 

Els grups estables es mantindran a l’aula, al pati i al menjador. 

1.2. Confinament parcial 

En cas que fos necessari un confinament parcial d’un o varis grups i d’alguns 

mestres es garantiran els aprenentatges amb activitats i propostes telemàtiques. 
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Al setembre es durà a terme l’activació del G-SUITE per a tota la primària. G-SUITE 

és un entorn d’aprenentatge amb un conjunt d’eines per treballar la competència 

digital tant a l’escola com en remot. A través del Classroom rebran les tasques i es 

mantindrà una comunicació periòdica i fluida que garanteixi el seguiment escolar de 

cada infant. Els infants d’educació infantil rebrien les propostes i tasques mitjançant 

el correu familiar i amb suport visual mitjançant vídeos de les tutores. 

Les tutores i els tutors i el personal de  suport de cada classe disposaran de totes 

les dades familiars necessàries per a una bona relació família-escola i per dur a 

terme un seguiment tutorial acurat. 

Les informacions escolars arribaran a les famílies amb un nou sistema de 

comunicació que s’iniciarà al setembre-octubre. Es tracta de l’aplicació mòbil 

TOKAPP SCHOOL. 

Les activitats lectives seran obligatòries i avaluables. Les famílies i els infants 

coneixeran els objectius de les mateixes per garantir l’autoregulació dels 

aprenentatges i es facilitaran tasques on es tingui present l’autoavaluació i la 

coavaluació.  

Es realitzaran videotrucades, trucades o videoconferències per garantir la cohesió 

del grup i una acció tutorial propera. 

Caldrà garantir la disponibilitat de dispositius i connectivitat de tot l’alumnat de 

primària. 

 

1.3. Tancament del centre. 

Si ens trobem en la situació d’haver de tancar el centre per la pandèmia 

l’organització pedagògica del centre es durà a terme de manera telemàtica amb tota 

la comunitat educativa amb un model tutorial d’acompanyament ben definit. 

L’anterior tancament de centre al mes de març va ser una oportunitat 

d’aprenentatge que s’aplicarà en aquest cas. Cal fer un bon acompanyament a 

l’alumnat des de dues vessants: l’emocional i la tecnològica. 

A nivell emocional, es farà un seguiment amb totes les eines a l’abast des de les 

tutories: trucades, videoconferències, videotrucades... de manera regular per tal de 

garantir el benestar dels infants i detectar possibles necessitats. 

A nivell tecnològic, ens assegurarem que els infants poden fer un bon seguiment de 

les tasques escolars amb els dispositius i connexions que tinguin en aquell moment. 

Si no fos així, posarem en marxa propostes de solució amb les entitats que 

correspongui. 

Quant a l’organització de l’equip docent remarcar que es dissenyaran les 

programacions tenint en compte les singularitats d’aquesta situació i es tindrà molt 

present: 
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 La priorització d’activitats competencials adaptades a les capacitats de cada 

infant i amb flexibilitat en les entregues segons les dificultats. 

 Facilitar les tasques proposades des de diferents espais: classroom, web, 

Tokapp... 

 Aplicació d’estratègies que garanteixin la inclusió. Farem coordinacions 

telemàtiques amb tots els especialistes per garantir l’atenció de totes les 

necessitats. 

 L’avaluació de les tasques. Facilitaran als infants els objectius de les 

mateixes i també l’autoregulació dels aprenentatges. El treball cooperatiu, 

l’autoavaluació, la coavaluació, les rúbriques i les bases d’orientació ajudaran 

a  avaluar i regular donant suport al procés d’aprenentatge. Les tutores i els 

tutors, i els especialistes, faran retorn de les tasques cada setmana. 

Es continuarà amb la formació per a una millor competència digital del professorat amb 

una curs al setembre sobre G-SUITE. Es vol garantir un bon ús d’aquest recurs en 

qualsevol dels supòsits que es presenti al setembre.  

Les reunions amb l’equip docent, les famílies, la inspecció educativa, els serveis i els 

agents externs (Ajuntament, CRP, Serveis Socials, CREDA, etc...) es faran de manera 

telemàtica. 

A nivell de centre es mantindran les coordinacions telemàtiques de l’equip directiu, de 

l’equip de coordinació i dels cicles setmanalment. Quan sigui necessari es reunirà la 

CAD per tal de garantir l’atenció a la diversitat en confinament mantenint el contacte 

amb els serveis externs que donen suport a aquest alumnat. 

Serà vital una bona comunicació amb tota la comunitat educativa. Igual que a l’anterior 

confinament, es desplegaran totes les estratègies que tenim a l’abast: 

 Tokapp 

 Grups de whatsApp 

 Web del centre 

 Blog de l’AFA 

 Eines alternatives per a l’entrega de tasques: padlet... 

 Correu G-SUITE o correu familiar (per a l’educació infantil). 

 Trucades, videotrucades i videoconferències (també tutories). 

 Xarxes socials: facebook, twitter i instagram. 

Volem garantir que les famílies disposin de recursos materials fungibles que facilitin la 

realització de les activitats. Estudiarem la manera de fer arribar aquests materials a les 

famílies amb més dificultats. 

Per acabar, remarcar la importància de detectar l’absentisme virtual de les famílies més 

vulnerables. Des de les tutories es farà un seguiment per tal de garantir una educació 

per a tothom. En cas de dificultats greus es donarà tot el suport que calgui per garantir 

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

 

 ED. INFANTIL 

NOTA: Els patis seran rotatoris a les diferents zones al llarg de la setmana. En negreta el personal 

docent extra. 

Plànol del pati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPS ALUMNES *DOCENTS PAE ESPAI 

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL ESTABLE 

Aula 

TEMPORAL 

 

P-3 A 25 1 1/3  

E.I 

 1 

TEI matí 

 

 P-3 A -Pati E.I Zona A/B 

10h a 10.30h/ 

11.30h a 11.45h 

-Pati E.I: 

psicomotricitat 

P-3 B 25 1 1    P-3 B -Pati E.I Zona B/A 

10h a 10.30h/ 

11.30h a 11.45h 

-Pati E.I: 

psicomotricitat 

P-4 A 25 1  

 

 

 1 

Vetlladora 

 P-4 A -Pati E.I Zona A/B 

10.30h a 11h/ 

11.45h a 12h 

-Pati E.I: 

psicomotricitat 

P-4 B 26 1 1    P-4 B -Pati E.I Zona B/A 

10.30h a 11h/ 

11.45h a 12h 

-Pati E.I: 

psicomotricitat 

P-5 A 25 1 1 EEE 

 

 

 

  P-5 A -Pati E.I Zona A/B 

11h a 11.30h/ 

12.10h a 12.25h 

-Pati E.P: E.F 

P-5 B 26 1 1    P-5 B -Pati E.I Zona B/A 

11h a 11.30h/ 

12.10h a 12.25h 

-Pati E.P: E.F 

MATERIAL 

CASTELL I SORRAL 

CUINETES, TOBOGAN I 

TRENET 

 

ZONA A 

 

LABERINT-“JARDÍN JUANITA” 

PATI DE CIMENT 

ZONA B 

 

ZONA C 

 

ESCOLA WC 
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ED.PRIMÀRIA 

GRUPS ALUMNES DOCENTS PAE *ESPAI 

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL ESTABLE 

Aula 

TEMPORAL 

1r A 25 1 ½ 

secretaria 

½  

EE 

1 Anglès   1r A Pati EP 

10.30h a 11h 

Pati EP: E.F 

1r B 26 1 

Anglès 

1 1 Anglès   1r B Pati EP 

10.30h a 11h 

Pati EP: E.F 

2n A 26 1 1   1 Anglès   2n A Pati EP 

10.30h a 11h 

Pati EP: E.F 

2n B 26 1 1 

E.F 

1 Anglès   2n B Pati EP 

10.30h a 11h 

Pati E.P: E.F 

3r A 26 1  

 

1 EE 

1 Anglès   3r A Pati EP 

10.30h a 11h 

Pati EP: E.F 

3r B 26 1 1 Anglès   3r B Pati EP 

10.30h a 11h 

Pati EP: E.F 

4t A 25 1 1 1 Anglès  

 

 

 4t A Pati EP 

11.10h a 11.40h 

Pati EP: E.F 

4t B 26 1 1 Música 

2/3 

1 Anglès   4t B Pati EP 

11.10h a 11.40h 

Pati EP: E.F 

5è A 27 1 1 1 Anglès   5è A Pati EP 

11.10h a 11.40h 

Pati EP: E.F 

5è B 27 1 1 1 Anglès   5è B Pati EP 

11.10h a 11.40h 

Pati EP: E.F 

6è A 27 1 

 

½ docent 

 

1 Anglès 1 TIS 

 

 6è A Pati EP 

11.10h a 11.40h 

Pati EP: E.F 

6è B 26 1 1  1 Anglès   6è B Pati EP 

11.10h a 11.40h 

Pati EP: E.F 

NOTA: Els patis seran rotatoris  amb materials propis a les diferents zones al llarg de la setmana. En 

negreta el personal docent extra. 

 

Plànol del pati 

 

 

 

 

 

 

 
ESCOLA 

WC 

VESTUARIS 

Jocs 

d’estratègia 
amb pilota 

 

Jocs 

d’estratègia  
 

Jocs tradicionals 
 

Espai complementari 

Implements Esports 

col·lectius 
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3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides. 

 

 
ACCÉS GRUP HORARI ENTRADA HORARI SORTIDA 

Porta principal 1r A 9h-15h 12.20h-16.20h 

Porta principal 1r B 9h-15h 12.20h-16.20h 

Porta principal 2n A 9h-15h 12.20h-16.20h 

Porta principal 2n B 9h-15h 12.20h-16.20h 

Porta principal 3r A 9h-15h 12.20h-16.20h 

Porta principal 3r B 9h-15h 12.20h-16.20h 

Porta principal P-3 A 9.10h-15.10h 12.30h-16.30h 

Porta principal P-3 B 9.10h-15.10h 12.30h-16.30h 

Porta principal P-4 A 9.10h-15.10h 12.30h-16.30h 

Porta principal P-4 B 9.10h-15.10h 12.30h-16.30h 

Porta principal P-5 A 9.10h-15.10h 12.30h-16.30h 

Porta principal P-5 B 9.10h-15.10h 12.30h-16.30h 

*Porta C/Mestre Feliu 4t A 9h-15h 12.30h-16.30h 

*Porta C/Mestre Feliu 4t B 9h-15h 12.30h-16.30h 

*Porta C/Mestre Feliu 5è A 9h-15h 12.30h-16.30h 

*Porta C/Mestre Feliu 5è B 9h-15h 12.30h-16.30h 

*Porta C/Mestre Feliu 6è A 9h-15h 12.30h-16.30h 

*Porta C/Mestre Feliu 6è B 9h-15h 12.30h-16.30h 

 
*L’entrada i la sortida per la porta de C/ Mestre Feliu comporta habilitar un pany nou  
(mai s’ha fet servir) i la presència d’un policia  local que permeti el tancament del carrer. 
 
 

 

Hem dissenyat un accés al centre que permeti distribuir l’alumnat en dos torns i 

des de dos accessos. 

 

Primer torn: 

 

L’accés per la porta principal del C/ St. Pere 40 A s’estableix pels infants més 

petits. A les 9h i a les 15h accediran sols  els infants de  1r, 2n i 3r de primària i 

faran fileres a la pista on estaran les tutores i els tutors així com el/la mestre/a 

estable de suport respectant les distàncies de seguretat amb la resta de grups 

estables que estarà assenyalada amb material específic. 

 

La sortida es farà a les 12.20h i a les 16.20h en el mateix espai de l’entrada. Les 

famílies restaran al carrer i es farà l’entrega dels infants ordenada per classes de 

més petits a més grans. Sortiran per la porta principal a l’exterior de l’escola. Si 

la família arriba un cop ja s’ha fet entrega de la seva classe esperarà a l’entrega 

dels altres cursos. 
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Els infants de 4t, 5è i 6è accediran al centre a les 9h i a les 15h  per la porta que 

s’habilitarà al C/ Mestre Feliu (porta de color verd amb rampa). La sortida es farà 

per la mateixa porta a les 12.30h i a les 16.30h. 

 

Caldrà posar un pany nou i demanar suport de la policia local per tal de garantir 

el tancament del carrer en l’horari d’entrada i de sortida de l’alumnat. 

 

Plànol de les entrades i sortides de l’ educació primària ( fileres al pati): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segon torn: 

 

L’accés per la porta principal del C/ St. Pere 40 A s’estableix pels infants més 

petits. A les 9.10h i a les 15.10h accediran els infants de P-3, P-4 i P-5. 

 P-4 i P-5 faran fileres al pati dels grans (espai de sorra tocant l’edifici) i accediran 

a l’aula pel porxo B mantenint la distància de seguretat entre els grups estables. 

Els infants de P-3, durant l’adaptació entraran pel pati d’infantil amb un familiar 

que haurà d’acomplir les mesures de higiene i seguretat. Entraran per la porta 

petita i accediran al centre per la porta del passadís de P-3. 

Un cop s’acabi l’adaptació, deixaran els infants a la reixa d’accés al pati d’infantil 

i on faran filera amb les seves tutores.  

La sortida es farà a les 12.30h i a les 16.30h pel pati d’infantil. Les famílies 

restaran darrera d’una cinta esperant l’entrega dels infants i sortiran per la porta 

principal a l’exterior de l’escola. 

 

 

 

1r

A 
3r 

B 

3r 

A 
2n 

B 

2n 

A 

1r 

B 

ENTRADES I 

SORTIDES  PORXO B 

5è A i B 
6è A i B 

3r B 
1r A i B 

2n A i B 
 
 
 
 

 

ENTRADES I 

SORTIDES 

PORXO A 

4t A i B 

3r A 

 

C/Mestre 

Feliu 

 

C/Sant 

Pere 

 

6è 

B 

6è 

A 
5è 

B 

5è  

A 

4t

B 

4t

A 
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ENTRADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrades i sortides els dies de pluja. 

 

El primer torn farà l’entrada al centre pels accessos establerts però no farà filera 

al pati de primària. Entraran pel porxo A: 1r A i B, 2n A i B, 4t A i 4t B  i 3r A. 

Pel porxo B entraran: 6è A i B, 5è A i B i 3r B.  

La sortida es farà pels dos porxos de l’escola que estaran dividits en dos espais: 

sortida alumnes de que poden marxen sols a casa (sortida 1) i entrega d’infants 

a les famílies (sortida 2). Sortiran pel porxo A: 1r A i B, 4t A i 4t B  i 3r A. 

Pel porxo B sortiran: 2n A i B ,6è A i B, 5è A i B i 3r B.  

 

 L’equip docent vetllarà per aconseguir entrades i sortides on es puguin garantir, 

en la mida del possible, accessos i sortides esglaonades deixant l’espai d’un tram 

d’escala i d’un replà entre els grups estables que surten del centre ( a les 

entrades serà més difícil). 

 

Al segon torn les famílies  entraran al centre pels accessos establerts però els 

infants de P-4 i P-5 no faran filera al pati de primària. P-4 i P-5 accediran i sortiran 

del centre per la nova porta d’accés al passadís de P-4 (indicada en vermell en 

el plànol anterior). 

Les famílies de P-3 acompanyaran als infants fins a la porta d’accés al passadís 

de P-3 i els recolliran al mateix lloc. 

 

P-5 A FILERA 

P-5 B FILERA 

P-4 A FILERA 

P-4 B FILERA 

P-3 A FILERA 

P-3 B FILERA 

PISTA PATI EP 

C/Sant 

Pere 

 

EDIFICI 

MATERIAL 

REIXA (Accés P-3)            

ACCÉS I RECOLLIDA 

DIES DE PLUJA 

P-4 I P-5 
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A continuació resumim l’organització dels dies de pluja: 

 

RECOLLIDA 

INFANTS 

GRUP HORARI ENTRADA SORTIDA A 

L’EXTERIOR 

HORARI SORTIDA 

Porxo A (sortida 2) 1r A 9h Porta principal 16.25h 

Porxo A (sortida 2) 1r B 9h Porta principal 16.25h 

Porxo B (sortida 2) 2n A 9h Porta principal 16.25h 

Porxo B (sortida 2) 2n B 9h Porta principal 16.25h 

Porxo A (sortida 2) 3r A 9h Porta principal 16.25h 

Porxo B (sortida 2)  3r B 9h Porta principal 16.25h 

Pati EI  P-3 A 9.15h Porta principal 16.20h 

Pati EI P-3 B 9.15h Porta principal 16.20h 

Porta nova P- 4 P-4 A 9.15h Porta principal 16.20h 

Porta nova P- 4 P-4 B 9.15h Porta principal 16.20h 

Porta nova P- 4 P-5 A 9.15h Porta principal 16.20h 

Porta nova P- 4 P-5 B 9.15h Porta principal 16.20h 

Porxo A (sortida 1) 4t A 9h *Porta C/Mestre Feliu 16.30h 

Porxo A (sortida 1) 4t B 9h *Porta C/Mestre Feliu 16.30h 

Porxo B (sortida 1) 5è A 9h *Porta C/Mestre Feliu 16.30h 

Porxo B (sortida 1) 5è B 9h *Porta C/Mestre Feliu 16.30h 

Porxo B (sortida 1) 6è A 9h *Porta C/Mestre Feliu 16.30h 

Porxo B (sortida 1) 6è B 9h *Porta C/Mestre Feliu 16.30h 


