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Pla d’obertura de centre per al curs 2021-2022 

1. Diagnosi 

1.1. Valoració curs 2020-2021 

Seguint les directrius del departament d’Educació, el curs passat es va poder obrir l’escola des 
del primer dia de curs i es van poder realitzar totes les activitats de caràcter pedagògic pròpies 
del centre com l’impartir classe, servei d’acollida i mitja pensió, extraescolars i convivències. 

L’afectació però de la pandèmia es va fer palesa en la no realització de la setmana blanca, les 
celebracions col·lectives al pati, reunions presencials de grup i fins i tot en la no participació ni 
en la rua de Sant Andreu, ni en la de Carnestoltes (ambdues promogudes per l’Ampa de l’escola).  

El que realment cal destacar però, és que la incidència de la pandèmia quant a casos detectats 
i, en conseqüència, confinaments de grup va ser molt baixa. De fet, només es van haver de 
confinar tres grups en tot el curs, i cinc docents. I cal apuntar que, en tots aquest casos, les 
classes es van poder seguir realitzant via telemàtica, alternant sessions amb streaming i tasques 
pautades. 

Tot plegat va ser possible gràcies al seguiment de les recomanacions, del departament de Salut, 
per part de tots els membres de la comunitat educativa, famílies, docents i la resta de 
professionals del centre. 

2. Proposta organitzativa per a l’obertura de l’escola 

Seguint les directrius del departament d’Educació, aquest curs continuarem en 
pandèmia i per tant cal seguir amb les mateixes directrius. Puntualitzem, però, que tot 
l’equip de l’escola, tant mestres com personal no docent, tenen la pauta completa de 
vacunació. 

Aquest curs les mesures es redueixen. D’aquesta manera, en espais externs i quan 
només hi ha un grup estable de convivència no caldrà que l’alumnat porti mascareta. 
Aquest curs poden coincidir en espais oberts diferents grups estables de convivència; en 
aquest cas, però, amb mascareta. 

Quant a desinfecció, les aules dels grups estables de convivència es desinfectaran només 
un cop al dia. En el cas d’espais comuns, cada cop que entri un grup diferent i en el cas 
dels banys, al migdia i en acabar la jornada escolar. 

 

2.1. Inici de curs 

• Obertura del centre: Dia 1 de setembre, per al Professorat i Personal no docent. 
Horari: De 9:00 a 14.00 h. 

• Inici classes lectives: Dilluns 13 de setembre. 

• P3.- Dies 9 i 10 – Entrevistes individuals ambdós matins de 9 a 13h (alumnes més 
famílies). 

• Horari optatiu del 13 al 17 de setembre - matí o dia sencer.  

• Resta d’Infantil i Primària: Horari matí i tarda: De 9 a 13h i de 15 a 17h. 
 

2.2. Mesures higièniques prèvies 

• Desinfecció i neteja del centre abans de l’inici del curs i en acabar les classes cada dia. 

• 1 capsa de guants de 100 unitats per a cada setmana 



• 1 mascareta/dia per a cada professor i personal de secretaria 

• 15 unitats de gel hidroalcohòlic per setmana i dispensadors 

• Mampara de separació Secretaria 

• Taula amb dispensador a cada punt d’entrada 

• 1 bata sanitària a disposició del personal per a actuacions d’urgència  

L’1 de setembre cal preparar les aules, senyalitzar les entrades, preparar els dispensadors de 
gel i condicionar el què calgui per tal de rebre amb seguretat a l’alumnat. 

2.3. Distàncies 

Tenint en compte el manteniment de les distàncies marcades per la normativa a l’hora de la 
interrelació d’alumnes, cal evitar que es trobin als espais comuns. Tot i així, aquest curs cal tenir 
en compte que sí que es permet la barreja d’alumnat al pati amb mascareta així com l’ús de 
material conjunt. I només, en el cas que un sol grup-classe es trobi en el pati a l’hora de l’esbarjo 
de matí o migdia els seus integrants podran no utilitzar la mascareta. 

Cada grup-classe quedarà fixat a la seva aula, sense poder fer treball cooperatiu amb la resta de 
grups, pel què en principi no es podrà fer apadrinament lector. La situació de començament de 
curs permet tenir en compte sortides i celebracions conjuntes al pati amb mascareta. 

2.4. ENTRADES I SORTIDES PER NIVELLS 

Tot l’alumnat entrarà al centre amb mascareta fins a l’arribada a classe. 

Ed. Infantil 

Farà les entrades i sortides pel carrer Santillana en els següents horaris: 

El lliurament per al tarda dels alumnes de P3 es farà el darrer, ja que és quan la tutora és 
requerida per les famílies. 

 Ed. Primària 

Farà les entrades i sortides pel carrer Neopàtria en els següents horaris: 

Porta de la biblioteca Infantil de P5 a P3 (sempre en ordre descendent) 

Matí 
Entrada 8h55 a 9h05 

Sortida  12h55 

Tarda 
Entrada 14h55 

Sortida  17h00 a 17h05 

Porta principal de l’escola Primària de 6è a 1r (sempre en ordre descendent) 

Matí 
Entrada 8h50 a 9h05 

Sortida 12h55 

Tarda 
Entrada 14h55 

Sortida 16h55 a 17h05 



L’entrada al matí és la més lenta i feixuga ja que entra tot l’alumnat per grups estables de 
convivència.  

Al migdia, a l’haver-hi un terç dels alumnes, disminueix el temps entre grups. 

 

2.5. Esbarjo i patis  

S’utilitzaran els dos patis que té l’escola, però tenint en compte que s’ha de creuar una classe 
per accedir al pati petit. En cas que no estigui buida, l’alumnat d’educació infantil haurà de dur 
posada la mascareta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Pati petit 10h00 

Dilluns P4 

Dimarts P3 

Dimecres P5 

Dijous P3 

Divendres - 

Pati gran 10:00h 10:30h 11:00h 

Dilluns 

P3 i P4 x   

1r i 2n  x  

3r i 4t   x 

Dimarts 

P4 i P5 x   

1r i 2n  x  

5è i 6è   x 

Dimecres 

P3 i P4 x   

5è i 6è  x  

3r i 4t   x 

Dijous 

P4 i P5 x   

1r i 2n  x  

5è i 6è   x 

Divendres 

P4 i P5 x   

5è i 6è  x  

3r i 4t   x 



2.6. Menjador 

S’establiran aquests torns: 

 

 

 

 

 

 

 

Hora d´esbarjo migdia. Pati gran 

 

Hora d´esbarjo migdia. Pati petit  

 

2.7. Extraescolars 

Les activitats extraescolars, així com farem amb els espais d’acollida, quan suposin una barreja 
d’alumnes dels diferents grups estables, les farem aplicant la distància de seguretat i utilitzant 
la mascareta (si s’escau). 

Oferim les següents extraescolars, en horari de franja migdia o de tarda a partir de les 17:15 
per tal de poder ventilar les aules i netejar el mobiliari: 

HORA ENTRADA UBICACIÓ DINAR GRUP ALUMNES 

12:55 Aula P3 P3 

12:55 Menjador P4, P5, 1r i 2n  

14:05 Menjador 3r, 4t i 5è 

14: 00 Aula de 3r 6è 

HORA ENTRADA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

13:15 5è i 6è 3r i 4t 5è i 6è 3r i 4t 5è i 6è 

14h 1r i 2n 1r i 2n 1r i 2n 1r i 2n 1r i 2n 

HORA ENTRADA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

13:00 3r i 4t 5è i 6è 3r i 4t 5è i 6è 3r i 4t 

14h P4/P5 P4/P5 P4/P5 P4/P5 P4/P5 

ACTIVITAT ESPAI GRUP I DIES MESURA 

Anglès 

Aula Infantil (DM i DJ) Distància de seguretat 

Aula Cicle Inicial (DL i DX) Distància de seguretat 

Aula Cicle Mitjà (DL i DX) Distància de seguretat 

Aula Cicle Superior (DM i DJ) Distància de seguretat 

Dansa Modern Jazz Aula polivalent Diversos en dies alterns Distància de seguretat 

Escacs 
Aula Cicle Inicial i 3r C. Mitjà (DX) Distància de seguretat 

Aula 4t C. Mitjà i C. Superior (DM) Distància de seguretat 

Taller d’art Aula Infantil (DL) Distància de seguretat 

Batulaia Aula Infantil i Primària (DJ) Distància de seguretat 



 

DX – dimecres 

Iniciació al teatre Aula Primària (DX) Distància de seguretat 

Robòtica 

Aula Infantil (DM) Distància de seguretat 

Aula Cicle Inicial i 3r C. Mitjà (DM) Distància de seguretat 

Aula 4t C. Mitjà i C. Superior (DM) Distància de seguretat 

Iniciació esportiva Pati Infantil i Cicle Inicial (DM i DJ) 
Espai obert però amb 
distància de seguretat 

Música Iniciació Aula Infantil (DV) Distància de seguretat 

Música Instrument Aula Primària (DV) Distància de seguretat 



2.8. Distribució dels grups 

Davant de tot l’exposat al punt anterior, organitzem una distribució dels espais en funció de les mesures sanitàries establertes en aquest mateix moment, 
tenint en compte però la possible caducitat sobrevinguda en qualsevol moment del curs. 

Espais i aules disponibles al centre i fora 
d’aquest. 

Configuració dels grups.  

D'acord amb l'estabilitat de grup, nombre 
màxim d'alumnes del centre, els espais 
disponibles, plantilla, i característiques de 
l'alumnat.  

▪ Criteris d’heterogeneïtat.  
▪ Criteris d’inclusió  
▪ Mesures flexibilitzadores, agrupaments 

intercicles 

3 aules de Infantil Grups estables de fins a 25 infants a càrrec de la 
seva tutora. 

Possibilitat de desdoblament dins la mateixa 
aula tot realitzant activitats diferenciades 
(Ambients i racons). 

Desdoblament del grup en franja de matí o tarda, tot 
utilitzant l’aula polivalent/menjador, per a realitzar 
llenguatge verbal/matemàtic. 

6 aules de Primària Grups estables de fins a 25 infants a càrrec del/la 
seu/seva tutor/a. 

Desdoblament del grup en franja de matí o tarda, tot 
utilitzant l’aula biblioteca, per a realitzar l’anglès. 

Biblioteca Acollida a la tarda (previsió de 12 alumnes de 
diferents cursos) amb mascareta i distància de 
seguretat.  

Queda cancel·lat el servei de préstec a la 
mateixa biblioteca. Cada tutor/a recollirà llibres 
i serà l’encarregat/a de la seva desinfecció i 
retorn.  

Per acollir el desdoblament d’anglès. Un grup classe al 
matí i un altre a la tarda. 

En el cas de fer dos grups classe diferenciats al matí 
caldrà fer una aturada de 15 minuts per ventilar la 
classe i netejar mobiliari. 

Aula polivalent - Menjador En cas de realització de extraescolars, aquestes 
no començaran fins les 17:15 per tal de poder 
ventilar, netejar i desinfectar. 

Per acollir grups d’atenció a la diversitat i/o 
nouvinguts dins l’horari lectiu. Serà imprescindible 
deixar un espai de 10 minuts mínim per ventilar i 
netejar mobiliari. 



Acollida de matí (previsió de 25 alumnes de 
diferents cursos) amb mascareta i distància de 
seguretat. En cas de sortir al pati no hauran de 
portar mascareta. Si són de diferents cursos, sí. 

Per acollir el desdoblament d’Infantil seguint les 
mateixes pautes. 

Pista poliesportiva/gimnàs CNSA (Club 
Natació Sant Andreu). 

Grups estables per nivell a Ed. Primària. 

La Neteja i desinfecció ha d’anar a càrrec del 
CNSA. 

Els vestidors hauran de ser exclusius a cada grup-
classe. 

L’assecament de cabells s’haurà de realitzar amb 
guants en el cas dels més petits (Infantil i Inicial). 

Cada curs disposa dels seus assecadors de cabells que 
només es faran servir en espais oberts. 



GRUPS ESTABLES EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA (CICLE INICIAL) 

GRUP-CLASSE 
NOMBRE 

D’ALUMNES 
PROFESSORAT ESTABLE 

ALTRES DOCENTS que intervenen 
amb mesures de seguretat 

(Mascareta)  

Personal d’atenció 
educativa, que intervé 
en aquest grup  

P3 12/13 
Míriam Gaitan Sánchez 

 1. Carme Lasierra (matemàtiques) 
2. Meritxell Arribas (anglès) 
3. Joan Carles Garcia (música) 
4. Javier Rubio (motricitat)   

Mestra suport i 
alumna pràctiques 

P4 19/20 Judit Castany Saster 
Mestra suport 

P5 20/21 Laia Castellanas Foz 

1r 8/9 Eva Jiménez Lumbreras 1. Meritxell Arribas/Tània Roca 
(anglès) 

2. Joan Carles Garcia (música) 
3. Javier Rubio/Raul Garcia (ed. 

Física) 
4. Georgina Junque (Science)   

Mestra suport 

2n 25 Georgina Junque Pastor 

 

  



GRUPS ESTABLES EDUCACIÓ PRIMÀRIA (CICLE MITJÀ I SUPERIOR) 

GRUP-CLASSE 
NOMBRE 

D’ALUMNES PROFESSORAT ESTABLE 

ALTRES DOCENTS que intervenen 
amb mesures de seguretat 
(Mascareta)  

Personal d’atenció eductiva que 
intervé puntualment en aquest grup. 

3r 25 Elisenda Molins Renter 

1 – Meritxell Arribas (anglès i 
Science) 
2 - Joan Carles Garcia (música) 
3 - Javier Rubio (ed. Física)   
4 – Laia Tamareu (castellà) 

Mestre d’acollida 

4t 21/22 Sandra Quinquilla de Miguel 

1. Yolanda Belmonte (anglès i 
Science) 

2. Joan Carles Garcia (música) 
3. Javier Rubio (ed. Física i VIP) 
4. Laia Tamareu (castellà, medi i 

lectura) 

Mestra de suport 

Mestre d’acollida 

5è 17/18 Sergi Barranco Medinilla 

1. Yolanda Belmonte (anglès, 
Science i conversa) 

2. Jaume Tamareu (matemàtiques) 
3. Javier Rubio (ed. Física) 
4. Gisela Munné (francès i català) 

Mestra de suport 

Mestre d’acollida 

6è 25 Joan Carles García López 

1 - Yolanda Belmonte (anglès i 
Science) 
2 – Jaume Tamareu (matemàtiques) 
3 - Javier Rubio (ed. Física) 
4- Gisela Munné (Francès) 
5 – Sergi Barranco (castellà) 

Mestre d’acollida 

 



2.8. Malaltia al centre 

En cas d’observar que algun infant té febre o presenta algun símptoma de malaltia, sigui la que 
sigui, se l’aïllarà al despatx de la Cap d’estudis. El personal que l’atengui ho haurà de fer amb 
mascareta FFP2 i guants. Tot seguit, es trucarà urgentment a la família per a què el reculli i en 
cas de donar positiu, s’avisarà a la inspecció educativa i a sanitat si s’escau. 

No se’l tornarà a admetre al centre sense un escrit del pediatra que indiqui la total recuperació 
de l’alumne/a.  

En el cas d’un adult, dins del personal del centre, serà aquest qui haurà d’acudir a un centre 
mèdic i no podrà tornar al centre fins tenir resultats mèdics i certificat, en cas de malaltia, de 
reincorporació. 

2.9. Mesures de protecció habituals 

Caldrà fer el seguiment constant  de: 

• Posar gel cada vegada que entrem i sortim de l’escola. 

• Posar gel cada vegada que canviem de material. 

• Rentat de mans constant/gel per part del professorat. 

• Rentar mans abans i després d’esmorzar i dinar, i després del pati. 

• Respectar sempre la distància , en aquells casos que contempla la normativa (1,5 
metres). 

• Vigilar que no interactuïn als espais comuns -a excepció del pati-. 

• Controlar l’accés als lavabos  

• Ventilació després de l’ús d’un espai, si després hi ha d’entrar un grup diferents de 
l’habitual. 

Ús de mascareta obligatòria per a tots els majors de 6 anys, tant  per anar pel carrer com abans 
d’entrar a l’aula. 

Professorat temporal, especialistes i docents de suport, sempre amb mascareta. 

L’escola disposa de prou mascaretes per proveir al personal i a l’alumnat que no la porti. 

3. Conclusions finals 

Com és de preveure, aquest Pla d’Obertura tindrà la vigència que li doni el Departament 
d’Educació, en funció de l’evolució de la pandèmia. Amb tot queda a disposició de la Inspecció, 
un cop presentat i aprovat pel Consell Escolar. I  es publica a la nostra plataforma educativa i a 
la web del centre, per a coneixement de totes les famílies. 

 

 


