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1. INTRODUCCIÓ 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Us volem agrair el temps que heu dedicat en visualitzar el vídeo i llegir TOTA la 

documentació enviada el passat dijous. 

 

Abans de contestar les preguntes, us volem donar les gràcies pel suport, ànims i 

força que ens esteu desitjant i us volem transmetre que tot l’equip humà estem 

esmerçant tot el nostre esforç perquè els vostres fills i filles comencin el dilluns   14 

amb la màxima normalitat i seguretat, possible. 

 

IMPORTANT!!! 

Al llarg de la primera setmana de curs les nenes i nens dels 6 grups d’Educació 

Infantil, podran ser acompanyats per un adult fins a la meitat de la rampa d’entrada 

al jardí. 

Es podrà entrar un màxim de 10 adults (amb el seu fill/a) i seguint les normes 

sanitàries de l’escola. Les seves tutores estaran distribuïdes en el jardí i els nens i 

nenes seran acompanyats cap al seu grup per les mestres de suport. Us demanem 

que sigueu àgils, ja que hem de ser conscients que en 15 minuts han d’entrar 125 

alumnes. Després d’aquesta setmana d’adaptació es reprendran les entrades 

relaxades (nens/es aniran a la seva classe sols), tal i com hem fet els últims anys. 

Sempre hi haurà mestres en diferents punts del recorregut. 
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2. REUNIÓ INICI DE CURS I DE NIVELLS: 

2.1. Per què s’ha enregistrat el vídeo i no s’ha fet telemàticament?  

Tal com vam comentar en l’enregistrament de vídeo, la plataforma que 

estem utilitzant ens ha donat força problemes de connectivitat al llarg 

del confinament i de l’estiu. Principalment ha estat aquest motiu el que 

ens ha fet plantejar la metodologia de la reunió. Sabeu que SEMPRE 

l’escola ha preferit una reunió presencial, on les famílies que hi 

assistieu, podíeu plantejar els vostres dubtes i al sortir, conèixer, en 

persona, al tutor/a dels vostres fill@s.  

A més a més no vam trobar la solució convenient per poder atendre a 

les més de 390 famílies que formen part de l’Escola Pràctiques. 

 

2.2. Es duran a terme reunions de cada nivell? 

Les reunions de nivell estan previstes, com sempre, a finals de 

setembre i durant el mes d’octubre, allà us presentaran les qüestions 

pedagògiques i organitzatives de cada nivell per al curs 2020-2021 

 

3. ENTRADES I SORTIDES 

3.1. A partir de quan  es comença a fer les entrades i sortides 

esglaonades? Hi ha període d’adaptació?  

Les entrades i sortides esglaonades es duran a terme a partir del 14 de 

setembre. A la pàgina 7 del “Pla d’Organització 2020-2021 estan els 

horaris establerts per a cada curs.  

El període d’adaptació és per a l’alumnat de P3 des del 14 de setembre 

fins el 21 de setembre. 

Amb tots els protocols estables l’escola es farà càrrec de l’organització 

a partir que entri l’alumnat a l’escola, demanem la col·laboració de totes 

les famílies perquè la gestió externa sigui la més fluïda possible, 

respectant la distància. Fem entre tots una bona conscienciació de 

civisme i siguem el mirall per al nostre alumnat. 
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3.2. Quin horari d'entrada i sortida faran els alumnes que no es quedin 

a dinar a l’escola? 

A la pàgina 7 del document “ Pla d’Organització 2020-2021” es pot 

trobar la informació següent: 

 

3.3. En el cas d'entrades i sortides de germans, existeix la possibilitat 

de que entrin i surtin junts?  

Aquest anys us demanem que respecteu els accessos establerts per a 

cada curs, per un bon funcionament, traçabilitat i evitar contagis.  

Tal i com està marcat en les entrades i sortides l’alumnat d’Educació 

Infantil tenen un marge d’entrar de 15 minuts.  

 

4. ESBARJO 

4.1. Han de portar esmorzar de casa per fer l'àpat de mig matí? 

Aconsellem que vinguin ben esmorzats des de casa i a l’escola poden 

portar un petit refrigeri per a mig matí. Teniu en compte els horaris de 

pati que faran els vostres fills i filles. 

 

4.2. On esmorzaran els alumnes? Creiem que aquest any seria bo que 

ho fessin al pati, tot prenent mesures per assegurar la distància.  

L’alumnat d'Educació Infantil esmorzarà a la classe. Us recordem la 

necessitat que portin l’esmorzar dins una bosseta de roba marcada 

amb el nom i amb un tovalló a dins, que els servirà de petites estovalles 

individuals. 

L’alumnat de 1r esmorzarà a l’aula i a partir de 2n ho faran al pati. En 

tots els casos respectant les mesures sanitàries. 
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4.3. Es podrà utilitzar el material comú del pati? 

Des de l’Escola hem comprat dos màquines per poder desinfectar 

espais i materials comuns. Quan les tinguem disponibles sí que es 

podran utilitzar. 

 

4.4. Com separarem els espais? 

De moment ho separarem amb material d’Educació Física. El material 

que hem rebut per separacions d’espais els hem prioritzat en els espais 

interiors de l’escola. 

 

4.5. Quin és l'espai HP, pàrquing,....? Que s'utilitzarà per l'espai de 

pati. 

Espai HP és un solar que hi ha darrere l’antic Happy Park i el pàrquing 

és l’espai adjunt al jardí (pàrquing de la Facultat de Mitjans 

Audiovisuals). Aquests espais estem a l’espera que el Consorci ens 

retorni resposta per si els podem utilitzar com espai d’esbarjo, per 

alleugerir l’afluència d’alumnes en el jardí. 
 

4.6. Quan se surti en espais exteriors de l'escola per fer l'esbarjo, 

l'escola comptarà amb el suport de Guàrdia Urbana? 

Tal com hem respost a la pregunta anterior tant de bo ens cedeixin 

l’espai adjunt al jardí, ja que tenen accés directe. Si es donés el cas 

que en cedissin l’espai del Happy Park farem la consulta i/o demanda 

per aquest servei. 
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5. BARREJA P4+P5 

5.1. En el cas d infantil quina és la ràtio? 

La ràtio a Educació Infantil, en una situació normal, és de 25 alumnes 

per classe, a l’igual que a Primària. Però en aquest curs, la ràtio està 

explicitada a la pàgina 6 del Pla d’Organització. 

 

5.2. És obligatori baixar la ràtio a 20 alumnes? 

Reduir la ràtio a 20 alumnes no és obligatori, però sí  aconsellable 

sempre que l’escola pugui dur-ho a terme. 

 

5.3. Per què barregem l’alumnat de P4 i P5, a nivell pedagògic?  

Hem de ser conscients que el grup estable romandran moltes hores 

junts.   

Baixar la ràtio dels alumnes permet una atenció més directa, hi haurà 

12 nens i nenes de P5 i 8 de P4, el que significa poder dedicar una 

atenció més individualitzada a l’alumnat, en qüestions tan diverses com  

l’aprenentatge de la llengua escrita,  el treball de les emocions o el 

desenvolupament psicomotriu. 

A més a més volem seguir amb la metodologia dels ambients, on es 

trobaven els alumnes de diferents edats i s’afavoria un aprenentatge 

internivell, on els grans ajudaven els petits i els petits es fixaven amb 

els grans. Hem de tenir present que part de l'aprenentatge dels infants 

és per imitació. 

Us deixem un article molt interessant relacionat amb aquest tema: 

https://mon.uvic.cat/udivulga/una-aula-amb-infants-de-diferents-edats-

un-problema-o-una-oportunitat/ 

 

 

 

 

 

 

https://mon.uvic.cat/udivulga/una-aula-amb-infants-de-diferents-edats-un-problema-o-una-oportunitat/
https://mon.uvic.cat/udivulga/una-aula-amb-infants-de-diferents-edats-un-problema-o-una-oportunitat/
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5.4. Quin pla d'educació es seguirà aquest any? el de P4 o el de P5? 

En els últims anys s’està apostant per barrejar els alumnes dels 

diferents nivells, pels motius explicats en la pregunta anterior. 

L’educació Infantil té un document anomenat “Currículum i orientacions 

educació infantil. 2n cicle” 

(http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publi

cacions/colleccions/curriculum/curriculum-infantil-2n-cicle.pdf) i se 

seguirà aquest, com cada any estem fent. Us animem a que l’hi doneu 

un cop d’ull. 

 

5.5. Qui ha fet la barreja de grup? Què s’ha tingut en compte? 

Les barreges de grups les han fet totes les mestres que formen el cicle 

d'Educació Infantil i s’han tingut en compte amistat i afinitat dins de 

l’escola i la part emocional, que també es treballarà al llarg del curs, 

però sobretot en els primers dies. 

Els alumnes d’Infantil, quan el curs passat feien ambients, van tenir 

totes les mestres i les coneixen. 

 

5.6. Les amistats de nens més petits que facin aquest any, tornaran a 

patir una separació el curs vinent? 

Sabeu que en els últims anys des d’Infantil estem apostant molt a fer 

internivells, pels motius explicats anteriorment. Anirem avaluant, 

paulatinament, el funcionament d’aquest curs i l’adaptació de l’alumnat 

en aquest nou format i es valorarà de cara als propers cursos continuar-

ho o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-infantil-2n-cicle.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-infantil-2n-cicle.pdf
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5.7. S’instal·laran noves piques a les dues aules noves dels grups 

d’Infantil? 

En breu està previst l’instal·lació URGENT de 3 piques: 

- A l’aula dels miralls. 

- Al Lavabo de la planta baixa d’infantil, on aquest curs serà per 

al grup E.I. de l’aula de miralls. 

- A la classe EI de la 2a planta. S’ha de tenir present que aquesta 

aula té el lavabo molt a prop. 

 

5.8. Reduir la ràtio, evita el contagi? 

Segons el Departament de Sanitat, està demostrat per diferents 

estudis, que en reduir la ràtio, per poc que pugui ser, el risc de contagi 

és menor. 

 

5.9. Els grups es barrejaran tots al pati? 

Els 6 grups d’Educació Infantil sortiran tots a la mateixa franja horària, 

però ocuparan diferents espais i no es barrejaran amb els altres grups 

estables. 

 

6. MENJADOR 

Us aconsellem que totes les inquietuds, en relació al menjador, les feu arribar 

a l’empresa. Nosaltres també els hi informarem. 

 

6.1. On dinaran els infants? Es poden ajuntar els grups estables?  

Segons l’última normativa en relació al menjador tot l’alumnat dinarà al 

menjador i no a les aules, com inicialment es plantejava.  

Som una escola amb dos edificis de 4 plantes cadascun, no ens 

podíem imaginar com transportar el menjar a cada una de les aules. 

Dinaran mantenint els grups estables i respectant la distància de 

seguretat amb els altres grups. 
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6.2. Per què la nova empresa de menjador no ha enviat més informació 

organitzativa? 

Des de l’escola els estem transmeten aquests neguits, que també són 

compartits per tot el Claustre, i ells en són coneixedors. 

 

6.3. Han insonoritzat el menjador? 

És un tema que es solucionarà al llarg del curs. 

 

6.4. Enguany faran servir raspall de dents? 

No, per respectar les normes sanitàries COVID-19. 

 

7. EXTRAESCOLARS 

 

7.1. Es faran les extraescolars de música?  

Les activitats extraescolars de música són gestionades a través de 

l’AFA. S’han cedit els espais de l’escola per poder realitzar les activitats 

del migdia de l’Escola A Tempo. 

En referència a l’activitat amb l’escola Ferré us convidem a parlar amb 

l’AFA per a què us informin, però en un principi sí que s’ofertarà 

l’activitat. 

 

7.2. Pel que fa als grups estables, es mantindran en les franges 

d'acollida? 

La normativa diu que a acollida poden haver alumnes de diferents 

grups estables, però preferiblement que estiguin a l’aire lliure, amb 

mascareta i mantenint la distància de seguretat. 

L’AFA és la responsable de donar aquest servei. 
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7.3. Heu contactat amb l’AFA per organitzar les activitats 

extraescolars i servei d’acollida? 

L’Equip directiu ha mantingut comunicació amb l’AFA per tractar 

diferents aspectes organitzatiu. 

Fins que no s'ha aprovat el Pla d’organització no s’ha pogut concretar 

un servei d'acollida tot i que es va parlar amb l'AFA de la possibilitat 

d'oferir-lo per als germans, si es creia necessari.  

Finalment l’AFA es fa càrrec de l’acollida de 10 minuts per a germans 

a la tarda. 

L'escola ha ofert a l'AFA els espais que pot utilitzar per realitzar les 

activitats extraescolars de migdia (música) i tarda. Són aquells que no 

fan servir els grups estables.  

També s’havia d’esperar a l’aprovació del Pla d’obertura per concretar 

els espais cedits. 

 

8. ORGANITZACIÓ INTERNA D’ESCOLA 

8.1. Quina documentació hem de portar el primer dia d’escola? 

La documentació que s’ha d’entregar el dilluns és la declaració 

responsable (model estàndard elaborat pel Departament d’Educació). 

La resta de documents es poden portar al llarg de la primera setmana 

de curs, com s’ha fet cada any. 

 

8.2. Quins són els motius de no ajuntar els bessons a la mateixa 

classe? 

Des de l’escola estem apostant perquè hi regni la màxima normalitat 

possible. Tot el Claustre vam debatre si ajuntar els bessons o no i 

finalment vam continuar apostant pel criteri d’escola: no juntar-los per 

un bé per a ells, perquè dins l’escola tenen l’oportunitat de tenir el seu 

propi espai. 

Les pautes, en cas de bessons, són les següents: Si un bessó és dubte 

de ser un cas positiu, tota la família s’ha de confinar fins que se sàpiga 

el resultat. Si pel contrari un bessó està en un grup estable i un alumne 

del grup estable surt positiu, s’haurà de confinar tot el grup estable, 
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però el germà no, fins que es confirmi si el seu germà és positiu. Aquest 

mateix criteri és seguirà quan hi ha germans en diferents cursos. 

 

8.3. Tenim més espais disponibles que es puguin  convertir en aules 

ordinàries? 

Hem estat valorant altres espais però, finalment vam considerar que no 

reunien les condicions necessàries de sonoritat, ventilació o superfície 

per utilitzar-les com a aules per a grups estables.  

 

8.4. Es pot venir amb patinet a l’escola? 

Sí, no hi ha cap inconvenient que es vingui amb patinet, però no es 

podrà deixar dins l’escola. 

Aquest curs, on hi ha el pàrquing de patinets, es converteix en un espai 

de pati per als més grans i és primordial i necessari disposar d’aquest 

espai lliure d’objectes. 

 

8.5. El material com colors, pega, tisores… és compartit a infantil? 

Sí que és compartit. Les normatives vigents ens  diuen que dins els 

grups estables: les joguines, colors.... poden ser compartits i que al final 

del dia o sempre que sigui possible s’han de desinfectar.  

A partir de 3r de Primària cada any es demana un estoig perquè el 

material que utilitza l’alumnat constantment (llapis, goma…) el tinguin 

a l'abast i també comencin a ser responsables del seu propi material. 

 

8.6. La cantimplora/ampolla que han d'aportar ha d'estar plena o 

s'emplenarà a l'escola? 

Us demanem que vingui plena des de casa i quan s’acabi les nenes i 

els nens podran omplir-la. 
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8.7. Ús de l’agenda Escolar. 

Sí que en farem ús i més aquest any tenint en compte la seva temàtica. 

L’ús de l’agenda és un mitjà ràpid i efectiu de contacte diari amb les 

famílies.  

Es fa difícil, i més ara, que les tutores i tutors puguin consultar el correu 

electrònic al llarg de la jornada escolar per rebre i contestar els 

missatges de les famílies. 

 

8.8. S’utilitzarà el gimnàs? 

El gimnàs s’utilitzarà en horari lectiu i no lectiu. 

 

8.9. En cas de que un mestr@ es posi de baixa, qui el substituirà? Us 

queden docents de reforç per poder fer la substitució inicial?   

Quan un mestre estigui de baixa la substitució serà com l’habitual, des 

del Consorci d’Educació és cobrirà la baixa en els dies de 

nomenaments. Aquest any el Departament s’ha compromès que les 

baixes es cobriran de manera més immediata. 

Amb l’organització interna d’escola estem preparats per poder cobrir 

l’absència de mestres, fins que vingui un substitut/a. 

 

8.10. Es pot tenir les finestres obertes durant tota la jornada escolar? 

Per sort Barcelona té un clima suau i els hiverns són poc freds. Sempre 

que es pugui es mantindran les finestres obertes, però en ple hivern 

hem de mirar pel benestar de l’alumnat, sempre complint els moments 

de ventilació. 

Els encarregats de ventilar els espais seran les persones que estiguin 

a l'aula. Les mestres de l'escola, com a persones implicades, estaran 

molt pendents d'aplicar totes les mesures preventives per tal d'evitar 

els contagis. 

S'obriran les finestres en moltes ocasions però amb tota seguretat 

abans d'entrar a l'aula al matí, durant la mitja hora de l'esbarjo,  es 

tornarà a ventilar l'aula durant l'espai del menjador i al sortir a la tarda.  
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Les franges horàries no són superiors a 1 hora i mitja entre ventilacions 

i el temps d'airejament és molt més llarg dels 10 minuts indicats. 

 

8.11. Hi ha una figura de "gestor covid" a l'escola? Qui és? Com hi 

contactem? 

El gestor COVID és la directora. En qualsevol moment de possible 

confinament serà ella que es posarà en contacte amb les famílies 

afectades, tal i com està explicat en el Pla d’Organització 2020-2021 a 

les pàgines 14 i 15. 

 

8.12. Quin és el protocol d'actuació en cas de que un professor s'hagi 

de quedar a casa per tenir un contacte proper amb la COVID-19, o 

per fer-se càrrec d'un familiar que pateix la malaltia? Es podrà 

mantenir l'ensenyament d'aquell grup? I si un professor és 

diagnosticat positiu per COVID-19? Afectarà a altres professors i 

grups? 

El confinament d’un grup estable afecta només a l’alumnat d’aquell 

grup i a la seva tutora o tutor. Els mestres especialistes no es 

confinaran. Sempre seguirem les indicacions de la persona referent del 

CAP. 

Sí que es podrà mantenir l’ensenyament del grup ja sigui pel tutor o el 

seu substitut/a conjuntament amb l’especialista de nivell. 

Quan un mestre/a resulti positiu en la PCR haurem de seguir les 

indicacions que ens donaran des del CAP.  

 

8.13. Com serà el seguiment a distància de les classes en cas de que 

tot un grup estable o un únic alumne es vegin forçats a fer 

quarantena?  

És un tema que hi estem treballant i serà la prioritat, sobretot, en les 

reunions de mestres d’aquests primers dies. Tal com comentem en el 

Pla d’Organització 2020-2021 estem valorant dos tipus de plataformes 

per poder centralitzar els aprenentatges virtuals, en cas de 

confinaments. 
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8.14. Teniu previst fer sessions o activitats sobre educació sanitària? 

Després de tant de temps de pandèmia, la gran majoria dels nens i 

nenes estan molt conscienciats de les mesures de seguretat que s'han 

de prendre. Aquests dies hem estat rotulant l'escola amb cartells 

informatius sobre aquestes mesures preventives. 

Estem oberts a fer xerrades o activitats d'educació sanitària que 

segurament ens oferiran des del Consorci, Sanitat o altres entitats. 

De fet les mestres estem actualment realitzant una formació oferta pel 

Departament sobre la gestió COVID. 

 

8.15. Des del Departament us han assignat alguna partida extra per a la 

gestió COVID? 

De moment no ens han informat d’aquest punt. 

 

8.16. Participació de les famílies en l’elaboració del pla.  

Segons les instruccions donades pel Departament d’Educació, és 

l’Equip Directiu qui elabora el Pla i el presenta al Consell Escolar si té 

el vistiplau de la Inspecció. 

La part organitzativa i pedagògica del Centre s’ha de gestionar des de 

l’Equip Directiu, el Claustre i el Consell Escolar que vetllen sempre per 

donar el millor servei al nostre alumnat i famílies. 

  

8.17. Quin és el CAP i l’infermera de referència? 

Des del Consorci d’Educació ens han fet arribar els noms dels referents 

COVID i que ens ajudaran en la gestió dels casos que puguin sorgir en 

el centre són: 

- Mar Oriol (referent de salut pública). 

- Anaïs Casino i Andrea Font (referents de l’atenció Primària). 

Aquesta informació la vam rebre el 10 de setembre al vespre. 
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8.18. Teniu informació sobre l’alumnat que no té connectivitat o li 

manquen dispositius? 

Una de les primeres tasques que farà l’escola en iniciar el curs serà la 

detecció d'alumnes amb dificultats tècniques (connectivitat/dispositius) 

a casa ja que les dades poden haver variat de les registrades el curs 

passat.  

Una vegada conegut els casos i sabent la resposta que ens pugui 

donar el Consorci sobre dotacions per a casos de necessitat podrem 

actuar. 

El curs passat el Consorci va oferir 6 aparells amb connectivitat per 

alumnes de 6è i 6 connexions a internet. L'escola va fer el préstec dels 

6 portàtils necessaris per a les connexions.  

No ens hem posat en contacte amb cap entitat per a què facin 

donacions, però qualsevol ajuda serà benvinguda. 

Alguna família ens ha proposat gestionar des de l'AFA un servei per 

poder fer préstec/donació de tàblets, ordinadors o portàtils per  a 

aquells nens i nenes que ho necessitin. 

 

 

 

 

 

 

 


