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1. DADES DEL CENTRE 

 

CODI 
08039835 

NOM DEL CENTRE 
Escola de les Aigües 

RÈGIM 
Públic 

ADREÇA 
Sardenya 420 

MUNICIPI 
Barcelona 

CODI POSTAL 
08025 

TELÈFON 
934568603 

FAX 
934369924 

CORREU-E 
escoladelesaigues@xtec.cat 

WEB 
www.escoladelesaigues.cat 

SERVEIS TERRITORIALS 
Consorci d’Educació de Barcelona 

L’escola de les Aigües, situada al barri del Baix Guinardó, és una escola pública que forma part activa 

de la Xarxa 0-18 d’Horta-Guinardó. Comprèn els nivells des de P3 d’educació Infantil fins a 6è de 

primària i té dues línies a excepció de 4t que el curs 21-22 tindrà una línia  addicional.  Les edats de 

l’alumnat estan compreses entre els 3 i els 12 anys.  

L’escola ha estat fent, al llarg dels darrers cursos, una transformació pedagògica i un procés 

d’obertura i visibilització al barri que ha donat lloc a canvis profunds metodològics posant l’infant al 

centre del seu propi aprenentatge i posant en valor l’educació emocional. També hi ha hagut un 

procés important d’obertura a l’entorn que ha culminat amb la creació del Projecte Illa Verda del 

Baix Guinardó (barri, salut i escola) que pretén generar sinergies entre els 3 centres educatius (Escola 

Bressol Marina, Escola de les Aigües i Institut Teresa Pàmies) i amb l’Associació de veïns i veïnes del 

Baix Guinardó. 

2. PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT 

L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 va implicar el curs 19-20, en la majoria dels països, 

l’aplicació de mesures que van cercar contenir la transmissió del virus a través de la reducció de les 

interaccions socials, entre elles el tancament de les escoles. 

L’evolució favorable de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret a l’educació i a la 

protecció de l’infant, va fer que el curs 20-21 es prioritzés una obertura de les escoles amb la 

màxima normalitat. El control de la pandemia a les escoles va ser positiu i per això, aquest curs 21-

22, el Departament d’educació juntament amb el de Salut han decidir seguir amb l’obertura dels 

http://www.escoladelesaigues.cat/
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centres amb determinades mesures de protecció. El marc és un sistema educatiu inclusiu, que té la 

finalitat d'afavorir el desenvolupament personal i social de tot l’alumnat, mitjançant l'activitat 

educativa adreçada a atendre la diversitat de l'alumnat i l'assoliment d'una igualtat d'oportunitats i 

d'accessibilitat. 

 

En aquest document, es presenta el pla d’obertura del curs 2021-2022 per a l’Escola de les Aigües i 

està basat en les orientacions i criteris per a l'organització del curs 2021-2022 que el Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha fet arribar a tots els centres educatius.  

 

En base al DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, la direcció de 

l’Escola de les Aigües ha adaptat, amb el vist-i-plau de la inspecció educativa i dels referents 

especialistes del Consorci d’Educació de Barcelona, els criteris i instruccions abans esmentats a la 

realitat del propi entorn. 

 

Aquest document conté una diagnosi i a continuació es desenvolupen tots els aspectes organitzatius 

que segueixen els criteris sanitaris que s’han marcat. I acaba amb un annex on es reflexen els criteris 

pedagògics que es seguiran en cas de presencialitat, en cas de confinament parcial i en cas de 

tancament del centre. 

 

El document forma part de la Programació General Anual de centre i, per tant, té consideració 

d’obligat compliment per part de totes les persones que formen part de la comunitat educativa així 

com totes les persones que hagin de tenir relació amb l’escola. 

 

3. DIAGNOSI 

Com ha exposat UNICEF, l'educació és una part essencial de la recuperació en una crisi: aporta 

normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per al desenvolupament, 

protecció en casos d'especial vulnerabilitat social i econòmica i serveix de pont per salvar les 

diferents bretxes socials, econòmiques i educatives a què s'enfronta part de la població. L’educació 

és un servei essencial i servirà per curar les ferides deixades per aquesta crisi. 

 

En el cas de la nostra escola, l’experiència educativa durant la pandèmia del curs 19-20, va ser 

positiva ja que es va posar en valor aspectes com el treball en equip i ajuda mútua entre docents. A 

més, l’equip va experimentar un alt nivell d’aprenentatge pel que fa a les tecnologies aplicades a 

l’educació que també ens va permetre fer un acompanyament emocional a l’alumnat al llarg dels 
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mesos de confinament. Tanmateix, ja vam constatar en el seu moment, que es va posar de manifest 

i de manera molt clara, la bretxa digital entre l’alumnat i això ens va portar a repensar diferents 

maneres de donar suport a aquest alumnat. 

 

Pel que fa al curs 2020-2021 el centre va obrir amb total normalitat, respectant en tot moment els 

grups estables i mantenint les normes de seguretat i higiene fins al darrer dia d’escola. Hi va haver 

situacions de confinament de grups estables i mestres però que, gràcies a la col·laboració i esforç de 

tot l’equip, es van poder tirar endavant malgrat totes les dificultats organitzatives que això va 

comportar. Durant el confinament de grups estables, es va posar a l’abast de les famílies més 

vulnerables tauletes digitals amb el suport pertinent per tal que aquests infants es poguessin 

connectar desde casa.   

 

L'organització en grups estables i la mateixa situació de pandèmia va fer que moltes activitats i/o 

metodologies que s’havien anat implementant fins a meitats del curs 19-20 no es poguessin dur a 

terme, com per exemple: els ambients, els padrins de lectura, “Ja sé llegir”, algunes sortides, la 

totalitat de les colònies, la biblioteca, els espais comuns d’aprenentatge i calma, etc. Els patis també 

es van haver d’organitzar en grups estables i això va impedir la interacció entre infants de diferents 

nivells o grups. També el menjador va haver de ser reestructurat amb 3 torns.  

 

En canvi, com a coses positives a destacar van ser: la capacitat d’adaptació que tenen els infants i 

adults de l’escola a les diferents situacions, els torns de pati que van ser una mesura que va 

permetre patis més tranquils, i l’esmorzar dins de l’aula amb el grup de convivència estable va 

permetre a banda de treballar l’hàbit de l’esmorzar saludable, que no hi hagi tants gavials al pati. Per 

això, s’ha acordat que tant els torns de pati com l’esmorzar a l’aula, quedaran son mesures 

organitzatives que quedaran establertes per als propers cursos, hi hagi o no hi hagi situació de 

pandemia.  

 

Pel que fa a l’equip docent, el curs 20-21, les relacions socials es van veure afectades ja que no es 

van poder dur a terme reunions presencials del claustre, ni tampoc es van poder fer trobades socials 

tan necessàries per a la salut mental de les persones. 

 

Malgrat totes les dificultats trobades al llarg del curs, la valoració que es va fer és positiva ja que es 

va poder donar resposta educativa a tots els infants de l’escola i es va poder desenvolupar la gran 

majoria d’activitats planificades a la PGA del curs 20-21 (veure memòria anual curs 20/21). 
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4. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

Per tal de determinar i configurar els grups estables del curs 21-22, es mantenen els grups oficials de 

cada nivell, seguint els criteris d’heterogeneïtat i d’inclusió establerts, amb una ràtio màxima de 25 

infants per aula. 

Cada grup estable comptarà amb un/a tutor/a de referència dins l’aula. Els mestres que lliurin en 

alguna franja horària es dedicaran a fer suport a d’altres grups. 

Per al curs 21/22 a l’escola hi ha matriculats, a data d’1/09/2021, 418  alumnes. Disposem de 32 

espais (29 interiors i 3 exteriors) i 32 llocs de treball i 39 docents que ocupen aquests llocs. També 

disposem d’una TEEI, una monitora (PAE), una administrativa i un subaltern (PAS). 

A continuació s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2021/2022: 

 
NIVELL 

GRUP 

Nº  
ALUMNE

S 

Nº I NOM 
MESTRES 
ESTABLES 

Nº I NOM 
ALTRES 

DOCENTS 
ESPECIALISTES 
(amb mesures 
de seguretat) 

Personal 
d’atenció 
educativa 
(PAE), que 
intervé en 

aquest 
grup (TIS, 
educadors 

EE, TIE, 
Aux d’EE, 
monitors) 

PAE que 
intervé 

puntual- 
ment en 
aquest 

grup (amb 
mesures de 
seguretat: 
SIEI, SIAL, 
monitors) 

ESPAI 
estable 

d’aquest 
grup 

 

P3 A 25 Noemí 
Argelaga 

 1 - TEEI - 
Patrícia 
Espadas  

 Aula P3 A 

P3 B 24 Claudia 
Cañabate 

 1 - TEEI - 
Patrícia 
Espadas  

 Aula P3 B 

P4 A 24 Marta  
Arrufat 

   Aula P4 A 

P4 B 23 Marta 
Villanueva 

   Aula P4 B 

P5 A 24 Irene  
Blanes 

   Aula P5 A 

P5 B 23 Lorena 
Barrachina 

   Aula P5 B 

1r A 20 Berta Salvador    Aula 1r A 
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1r B 21 Roser  
Nart 

   Aula 1r B 

2n A 19 Cristina del 
Águila 

   Aula 2n A 

2n B 21 Cristian López    Aula 2n B 

3r A 20 Sofia  
Casas 

   Aula 3r A 

3r B 21 Irene Caparrós    Aula 3r B 

4t A 20 Rubén  
León 

   Aula 4t A 

4t B 21 Dolors 
Martínez 

   Aula 4t B 

4t C 21 Montse 
Mercadé 

   Aula 4t C 

5è A 24 Àngels  
March 

   Aula 5è A 

5è B 21 Maria  
Laguna 

   Aula 5è B 

6è A 22 Núria  
Calbet 

   Aula 6è A 

6è B 23 Maria  
Peña 

   Aula 6è B 
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5.  ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

5.1. ENTRADES I SORTIDES 

NIVELL - GRUP HORARI ACCÉS OBSERVACIONS 

P3  9:00h  c/Taxdirt 
(pati) 

Les famílies entraran i pujaran a 
deixar els infants a les seves 
aules. A partir d’octubre les 
mestres esperaran els infants a la 
terrassa de bloc petits. 

12:30h (només infants 
que no fan ús del servei 
de menjador) 

c/ Sardenya Entrada pel c/Sardenya, recollida 
dels infants i sortida pel c/ 
Taxdirt. 

15:00h (només infants 
que no fan ús del servei 
de menjador) 
 

c/ Taxdirt 
(Pàrquing) 

Les famílies entren a l’edifici, 
pugen a la 1a planta i deixen els 
infants a la seva aula.  

16:30h c/Taxdirt 
(pati) 

Les famílies entraran i pujaran a 
recollir els infants a les seves 
aules. A partir del mes d’octubre 
els recolliran a la terrassa 
d’infantil. 

P4 i P5  
 

9:00h  c/Taxdirt 
(pati) 

Entrada i sortida per la porta del 
carrer Taxdirt. Les seves tutores 
estaran esperant al pati. 

12:30h (només infants 
que no fan ús del servei 
de menjador) 

c/ Sardenya Entrada pel c/Sardenya, recollida 
dels infants i sortida pel c/ 
Taxdirt. 

15:00h (només infants 
que no fan ús del servei 
de menjador) 
 

c/Taxdirt 
(Pàrquing) 

Entrada pel c/Taxdirt, es deixen 
els  infants amb les seves tutores i 
sortida pel c/Sardenya. 

16:30h c/Taxdirt 
(pati) 

Entrada i sortida per la porta del 
carrer Taxdirt. Recollida dels 
infants al mateix lloc que s’han 
deixat al matí. 

1r, 2n i 3r (amb 
mascareta) 

9:00h  c/Taxdirt 
(pàrquing) 
c/Sardenya 

Entrada pel c/ Taxdirt, es deixaran 
els infants on hi hagi la seva 
tutora i les famílies sortiran pel 
c/Sardenya 

12:30h (només infants 
que no fan ús del servei 
de menjador) 

c/ Sardenya Entrada pel c/Sardenya, recollida 
dels infants i sortida pel c/ 
Taxdirt. 
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15:00h (només infants 
que no fan ús del servei 
de menjador) 
 

c/Taxdirt 
(Pàrquing) 

Entrada pel c/Taxdirt, es deixen 
els  infants amb les seves tutores i 
sortida pel c/Sardenya. 

16:30h c/Sardenya 
c/Taxdirt 
(pàrquing) 

Les famílies entraran pel 
c/Sardenya, recolliran els infants 
al mateix lloc on els han deixat al 
matí i sortiran per la porta del 
pàrquing c/Taxdirt 

4t,5è i 6è (amb 
mascareta) 
 

8:55h 
 

4t C/Taxdirt 
(Pati) 

L’alumnat entrarà sol i l’esperarà 
el seu tutor o tutora a la zona 
d’entrada. 

5è c/Taxdirt 
(Pàrquing) 

6è 
c/Sardenya 

12:30h 4t, 5è i 6è 
c/Taxdirt 
(Pati) 

L’alumnat sortirà i entrarà sol 
acompanyat sempre del seu 
tutor/a. 

15:00h 

16:25h 4t C/Taxdirt 
(Pati) 

L’alumnat sortirà sol per la porta 
corresponent. 

5è c/Taxdirt 
(Pàrquing) 

6è 
c/Sardenya 

5.2. ASPECTES COMUNS D’ENTRADES I SORTIDES. 

Durant l’estona d’entrada, les i els mestres proporcionaran gel hidroalcohòlic als infants per tal que 

es puguin desinfectar les mans abans d’entrar dins l’edifici. 

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com 

en els passadissos i llocs de concurrència, l’alumnat i el personal del centre educatiu hauran de 

portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres 

de distància de seguretat. 

No podrà accedir cap persona dins del recinte escolar que no dugui la mascareta degudament ben 

posada. 
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S’ha sol·licitat al districte d’Horta-Guinardó que tallin el carrer Taxdirt entre els carrers 

Marina i Sardenya des de les 8:50h fins les 9:10h, al migdia des de les 12:25h fins les 12:40h 

i a la tarda des de les 16:15h fins les 16:40h. 

6.  ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

Es podran barrejar els diferents grups estables durant l’esbarjo sempre i quan els infants portin 

mascareta. 

Es realitzaran dos torns de pati. Quan això no sigui possible o sigui convenient poder relacionar-se 

amb d’altres grups, caldrà portar mascareta.  

NIVELL - GRUP HORARI I ESPAI D’ESBARJO 

P3  De 10:30 a 11:00h esmorzar a l’aula, rentat de mans, canvi de sabatetes. 
De 11:00 a 11:30h esbarjo a la terrassa d’infantil. 

P4  De 10:30h a 11:00h esbarjo a la terrassa d’infantil. 
De 11:00h a 11:30h canvi sabatetes,esmorzar a l’aula, rentat de mans 

P5  De 10:30h a 11:00h esmorzar a l’aula, rentat de mans i canvi de sabatetes. 
De 11:00h a 11:30h esbarjo al pati (zona sorral) 

1r,2n i 3r  De 10:40h a 11:10h esbarjo al pati. 
De 11:10h a 11:20h esmorzar a l’aula i treball hàbits saludables. 

4t , 5è i 6è De 11h a 11:10h esmorzar a l’aula i treball hàbits saludables. 
De 11:10h a 11:40h esbarjo al pati. 

L’ús de la mascareta en el pati serà en funció de les instruccions que vagi dient el Departament 

d’educació i el de Salut. 

Al pati es realitzaran les activitats contemplades en el projecte educatiu que impliquen el contacte 

entre alumnat de diverses edats, garantint l’estabilitat dels mateixos infants seguint  les mesures 

d'higiene i seguretat establertes (mantenir la distància de seguretat o, quan no sigui possible, 

utilitzar la mascareta) 

 

7. ORGANITZACIÓ DELS AMBIENTS 

Els ambients d’aprenentatge autònom es van instaurar a l’escola el curs 2019-2020, es van crear 

diferents espais del bloc petits i bloc mitjans amb diferents propostes d’aprenentatge autònom, i 

pensades per a què els infants triessin l’ambient on volien anar i així poder gaudir d’aquells nous 

espais.  



10 

Durant tot el curs 20/21 no es van poder realitzar els ambients a causa de la pandèmia tal i com 

s’havien creat, tot i que es van realitzar dins de cada aula de cada grup estable petits espais de joc 

simbòlic i aprenentatge autònom. A més a més, l’equip educatiu va prioritzar la prevenció de la 

salut, l’atenció directa als grups estables i a atendre els infants i oferir-los altres propostes. 

Aquest curs escolar 2021-2022, l’equip de mestres de bloc petits ha decidit engegar de nou aquest 

projecte a les aules de joc simbòlic i llum i foscor. A més a més totes les aules d’infantil disposaran 

de terra vinílic que farà dels espais d’aprenentatge autònom uns ambients més acollidors. Al bloc 

mitjans també es continuarà el treball per ambients i s’instalarà una aula atelier per poder 

aprofundir en el treball de les arts plàstiques de manera lliure i autònoma. 

Així doncs, aquest curs escolar, cada grup estable del bloc petits anirà en una franja horària diferent 

a les aules d’ambients respectant els seus grups estables i així mateix ho faran els alumnes de bloc 

mitjans.  

Quan els ambients s’iniciïn aquest curs escolar es partirà del treball que ja es va iniciar fa dos cursos  

i un cop acabades les activitats es procedirà a ventilar i aplicar totes les mesures de neteja previstes. 

 

8. ORGANITZACIÓ DE L’APADRINAMENT LECTOR 

L’apadrinament lector és realitzarà en parelles formades per infants de sisè (que faran de padrins de 

lectura) i infants de primer (que faran de fillols).   

Els padrins de lectura vetllaran per l’aprenentatge lector del seu fillol/a, ajudant-lo a aprendre a 

llegir alhora que intentaran encomanar-li el gust per la lectura tot engrescant-lo a llegir.  

L'apadrinament lector és realitzarà durant una sessió de 20 minuts a la setmana al pati i zones 

d’exterior. 

Es realitzarà amb mascareta fins que les instruccions del Departament de Salut es flexibilitzin. 
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9. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA 
DE SUPORT EDUCATIU (NESE). 

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social de 

l’alumnat vulnerable, en aquest apartat s’exposen breument els criteris que s’han seguit per poder 

organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa de l’alumnat amb necessitats específiques 

de suport educatiu. 

Es seguiran implementant les mesures universals dins dels grups estables amb l’entrada dels mestres 

de suport necessaris per a cada nivell. S’aplicaran mesures addicionals de suport educatiu 

individualitzat (SEP) dins de l’aula i el treball personalitzat centrat en l’alumnat més vulnerable a 

càrrec dels especialistes del centre (mestra d’audició i llenguatge i mestra d’educació especial), tant 

a dins de l’aula com en petits grups o de manera individualitzada. Només s’aplicaran mesures 

intensives per aquell alumnat amb un dictamen NESE de tipus A amb assignació d’hores de monitora 

d’atenció educativa (vetlladora).  

D’altra banda, hi haurà un suport específic on hi intervindran especialistes de fora del centre com 

són la psicopedagoga i la treballadora social de l’EAP (per fer intervencions puntuals amb l’alumnat), 

així com les professionals del CREDA i del CEEPSIR (amb intervencions setmanals als infants acollits 

en aquests programes). 

Caldrà sempre seguir els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat 

pel  Departament de Salut. 

 

10. MESURES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

10.1. Grups de convivència estable 

Cada persona i el o la mestra tutor/a que passa gran part del dia amb aquell grup es considera que 

forma part del grup de convivència estable, d’ara en endavant (GCE). 

Els especialistes i mestres de suport no es consideraran que formen part del GCE. 

Dins del GCE, no cal distància física interpersonal. 

Disposaran d’una aula de referència on desenvoluparan la majoria d’activitats curriculars. 

10.2. Distanciament físic 

Fora dels GCE es farà un distanciament físic d’1,5m 
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10.3. Higiene de mans 

El rentat de mans es farà preferiblement amb aigua i sabó però en els casos que no sigui possible es 

farà ús del gel hidroalcohòlic.  

El rentant de mans en els infants es farà sempre que sigui necessari però es requereix de manera 

sistemàtica en els següents casos: 

- A l'arribada i a la sortida del centre educatiu; 

- Abans i després dels àpats;  

- Abans i després d'anar al lavabo (infants continents),  

- Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s'ha de dur a terme de manera 

sistemàtica en les següents situacions:  

- A l'arribada al centre, abans del contacte amb els infants; 

- Abans i després d'entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis;  

- Abans i després d'acompanyar un infant al lavabo;  

- Abans i després d'anar al lavabo;  

- Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d'un sol ús), i 

- Com a mínim una vegada cada 2 hores 

Es garanteix l'existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb 

dosificador i tovalloles d'un sol ús. En punts estratègics s’hi ha col·locat dispensadors de solució 
hidroalcohòlica per a ús del personal de l'escola així com dels infants.  

S'afavoriran mesures adaptades a l'edat de l'infant (vídeos, cançons...) per promoure el rentat de 

mans correcte i la seva importància.  

Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans en 

els diversos punts de rentat de mans. 

10.4. Ús de la mascareta 

L’ús de les mascaretes al Bloc petits no és obligatori dins del seu GCE 

Bloc mitjans i grans l’ús de la mascareta és sempre obligatori a l’interior. 

L’ús de la mascareta al pati serà obligatori sempre que es barregin GCE diferents si es mantenen 

espais diferenciats per cada GCE, en aquest cas no serà obligatori. 

 

10.5. Requisits d’accés  als centres educatius 

Es podrà accedir a l’escola sempre i quan es compleixin els següents requisits de salut: 

● Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre de 

37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, dolors musculars i/o 

mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d'olfacte o gust) o amb qualsevol 

altre quadre infecciós.  

● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 

10 dies anteriors.  
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* Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només es consideraran  símptomes 

potencials de covid-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes. 

Si un alumne no pot assistir a l’escola perquè té malaltia crònica d’elevada vulnerabilitat enfront la 
COVID 19 així com si conviu amb una persona que presenta una malaltia molt greu i d’elevada 
vulnerabilitat i que no ha estat vacunada caldrà fer una proposta personalitzada per aquest infant. 

Els mestres amb vulnerabilitat hauran de ser avaluats per riscos laborals. 

 

10.6. Control dels símptomes 

Les famílies es faran responsables del control dels símptomes dels seus fills i filles. 

El primer dia d’escola es farà arribar el document de declaració responsable que caldrà dur el segon 
dia a l’escola i entregar-lo al o la mestra. Si un infant no porta l’esmentada declaració signada es 

trucarà a la família per fer-la venir a signar. 

Disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. 

No es prendrà la temperatura a l’entrada de l’escola. 

10.7. Ventilació 

La ventilació dels espais es farà amb ventilació natural mitjançant finestres i portes. Aquesta 

ventilació haurà de ser creuada i contínua.  

S’obriran totes les finestres 20 centímetres i es mantindran les portes totalment obertes. Els dies 
ventosos o amb gran diferència de temperatura entre l’exterior i l’interior es facilitarà la ventilació i 

es permetran obertures menors. 

Es mantindrà una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes (passadissos i 

vestíbuls) a l’exterior.  

Es ventilaran les aules i estances a partir del moment en què arribi l’alumnat, durant l’activitat 
lectiva i al final de la jornada.  

A l’hivern, per tal de cercar l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic, s’escalfaran les aules amb 
les finestres tancades abans de l’arribada dels infants, com a mínim una hora. Al final de la jornada, 

el servei de neteja obrirà totes les finestres i les portes de les aules.  

Durant l’hora del pati, i quan l’aula estigui buida, es faran ventilacions totals per renovar bé l’aire.  

L'espai de psicomotricitat estarà permanentment ventilat amb totes les portes i finestres obertes.  

Els lavabos estaran permanentment ben ventilats mentre estiguin oberts a les persones usuàries.  

El menjador també es ventilarà durant l’estona del migdia amb totes les portes i finestres obertes de 

manera continuada. 

10.8. Neteja i desinfecció 

Durant el curs 2021-2022 no serà necessària l'aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 

2020-2021. 

La neteja i desinfecció es farà amb una periodicitat diaria. 
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Es permetrà que l’alumnat comparteixi materials portats de casa sempre que compleixin condicions 
d’higiene. 

Sempre que sigui possible s’utilitzaran espais a l’aire lliure per tal de dur a terme l’activitat lectiva. 

10.9. Gestió de residus 

Mascaretes, guants, mocadors i tovalloletes d’un sol ús s’han de llençar preferiblement en 
contenidors amb bosses preferiblement amb tapa i pedal i s’han de llençar al contenidor de rebuig 
(gris) 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot 

el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir-ho en una segona 

bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus. 

10.10. Promoció de la salut i suport emocional 

Caldrà vetllar per oferir un bon suport emocional a tots els infants que ho necessitin. 

10.11. Gestió de casos COVID 

S’aplicarà el protocol vigent. 

10.12. Espais 

Es poden utilitzar diferents espais (ambients, música, anglès, etc..) però sempre amb un sol grup 

estable. 

Es farà una ventilació total després de cada ús dels espais comuns. 

 

11. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

El procediment per tal de comunicar-se amb les famílies serà mitjançant la carpeta missatgera de P3 

fins a 2n i a partir de 3r es farà ús de l’agenda escolar. Per a comunicacions no urgents es farà ús de 

la plataforma Dinantia i per a comunicacions urgents puntuals es farà ús del telèfon de l’escola. 

Les reunions d’inici de curs amb les famílies es faran en format telemàtic, tot i que el mestre o la 

mestra ho farà des de l’aula per tal de poder mostrar in-situ l’aula en la que està el grup estable així 

com els materials que utilitzen. 

Les reunions de tutoria amb les famílies també es faran de forma telemàtica (mínim 1 reunió per 

alumne/a), a excepció de casos concrets que no sigui possible fer-ho de manera telemàtica. 

Les sessions de reunió dels membres del Consell Escolar seran telemàtiques. 
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12. SERVEI DE MENJADOR 

A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una distància de 

seguretat respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible, caldrà mantenir la distància de 

seguretat entre tots els comensals. 

Nombre d’alumnes que faran ús de menjador el curs 21-22: 

Nivell A B C 

P3 22 22 -- 

P4 19 20 -- 

P5 24 20 -- 

1r 16 16 -- 

2n 19 19 -- 

3r 17 17 -- 

4t 14 15 16 

5è 17 19 -- 

6è 17 17 -- 

Es compta amb 16 monitores i monitors de menjador que es distribuiran de la següent manera: 

- 1 monitor per grup estable d’infantil. (6+1 a l’hora de dinar, una monitora de P3 passarà a 

fer el servei estable de menjador de primària quan els infants de P3 hagin acabat) 

- 10 monitores i monitors per tot l’alumnat de primària que es distribuiran de la següent 
manera:  5 estables  a les zones de pati i 5 estables  a dins del menjador. 

Es seguirà fent especial atenció a l’alumnat amb problemes d’al·lèrgies o intoleràncies seguint els 
protocols establerts el curs passat amb una vigilància intensiva a tot aquest alumnat així com, si és 

necessari, l’aïllament preventiu (dins del mateix menjador) de l’alumne per tal que no es contamini, 
en una taula lliure d’al·lèrgens.    

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un únic espai de 

menjador, es faran dos torns: 

TORN NIVELL - GRUP HORA DE DINAR 

Torn 1 P3, P4, P5, 1r i 2n  12:30h a 13:15h 

Neteja, desinfecció i ventilació 13:15h a 13:30h 
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Torn 2 3r, 4t, 5è i 6è 13:30h a 14:15h 

Neteja, desinfecció i ventilació 14:15h a 14:30h 

 

Els infants poden fer tasques de parar i desparar taula i servir el menjar només per als infants que 

formin part del seu GCE. 

Per tal de realitzar les activitats de migdia, l’organització dels espais serà la següent: 

 

NIVELL - GRUP HORES I ESPAIS 

P3  13:15h a 14:45h migdiada 

P4 i P5 13:15h a 14:50h Espai terrassa/pati (alternatiu) 

1r i 2n 13:15h a 14:15h Activitats guiades al pati 
14:15h a 15:00h Esbarjo lliure 

3r, 4t, 5è i 6è 12:30h a 13:30h Activitats guiades 
14:15h a 15:00h Esbarjo lliure 

 

Degut a la situació de pandemia, per tal de poder mantenir les mesures preventives de salut, aquest 

curs no es podran acceptar infants dins del règim esporàdic al menjador en els dies de menjar 

especial (com per exemple: finals de trimestre, sant Jordi, English Day, etc…) ja que això suposa un 

increment molt elevat d’infants que no ens permetrà donar resposta a mantenir les distàncies de 
seguretat.  També recomanem, per facilitar l’organització del menjador, que no es faci ús esporàdic 
del servei de menjador. Tanmateix, si una família, en els dies que no siguin de menjar especial, té la 

necessitat puntual de fer ús del servei de menjador, podrà fer-ne ús amb prèvia comunicació a la 

responsable de menjador sra. Montse Ferré. 

S’establirà un circuit d’entrada i sortida per accedir al menjador. 

El personal docent també haurà de seguir unes mesures específiques: 

- Es pot menjar a la sala de mestres (que sempre haurà d’estar ben ventilada) però caldrà 
posar-se en grups de blocs i cada dia en el mateix lloc.  

- S’habilitaran taules per tal de poder donar espais prou separats per a poder fer l’àpat.  
- Caldrà portar obligatòriament la mascareta excepte en el moment de menjar.  

- Podran servir-se el menjar sempre i quan les mans estiguin degudament desinfectades amb 

gel hidroalcohòlic.  

- Si un docent vol anar a dinar a la seva aula també ho podrà fer sempre i quan estigui ben 

ventil·lada.  

Per a qualsevol dubte podeu enviar un correu electrònic a menjador@escoladelesaigues.cat  

● Veure annex 16.2. amb les mesures de prevenció de COVID 19 de l’empresa de menjador 
Scolarest. 

mailto:menjador@escoladelesaigues.cat
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13. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents 

grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la mascareta. 

Les activitats extraescolars que es fan al centre són: 

ACTIVITAT Nº 
D’ALUMNES 

GRUPS DELS 
QUALS PROVÉ 

L’ALUMNAT 

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 
REALITZA 

L’ACTIVITAT 

Acollida matinal 30 P3 a 6è Jose Hinojosa Vestíbul 

Acollida tarda 30 P3 a 6è Jose Hinojosa Aula d’acollida 

Escacs 20 1r a 6è Jose Hinojosa Aula a concretar 

Danses urbanes 30 1r a 6è Jose Hinojosa Sala de 
psicomotricitat 

Iniciació al teatre 12 P3 a P5 Jose Hinojosa Aula a concretar 

Teatre  15 1r a 6è Jose Hinojosa Aula a concretar 

Circ infantil 12 P3 a P5 Jose Hinojosa Pati 

Circ  15 1r a 6è Jose Hinojosa Pati 

Ciències per a 
criatures 

12 P3 a P5 Jose Hinojosa Sala de 
Psicomotricitat 

Mou-te i balla 20 P3 a P5 Jose Hinojosa Sala de 
psicomotricitat 

Futbol Sala 80 P5 a 6è Jose Hinojosa Pati i solar rotatiu 

Bàsquet 30 1r a 6è Jose Hinojosa Pati 

Volei 15 1r a 6è Jose Hinojosa Solar 

Iniciació a les arts 
marcials  

12 P3 a 1r Jose Hinojosa Sala 
Psicomotricitat  

Taekwondo 20 2n a 6è Jose Hinojosa Sala 
Psicomotricitat 

Patinatge Artístic 30 P5 a 6è Jose Hinojosa Pati 

Robòtica 20 1r a 6è Jose Hinojosa Aula a concretar 

Anglès 30 P3 a 6è AFA - Brampton 
Idiomas 

Aula a concretar 

Piscina A concretar P3 a 6è AFA - Europolis C.E. Europolis 
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Caldrà preveure el trasllat dels alumnes des del lloc de l’activitat extraescolar a l’aula del grup 

estable, sobretot en el cas dels alumnes més petits que hauran d’anar acompanyats. En tot cas, 

durant aquests trasllats sempre caldrà portar mascareta si no es pot assegurar el manteniment de la 

distància de seguretat. 

També cal preveure la desinfecció dels materials utilitzats durant la sessió. Caldrà desinfectar abans i 

després de la sessió taules i cadires. 

● Cal que l’empresa Valors ens faciliti el seu pla d’actuació mesures COVID. 

 

14. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Durant el curs 2021-2022, tots els grups estables realitzaran, en la mesura del possible, les 

sortides i activitats complementàries incloses a la Programació General Anual, 

complementant les activitats curriculars que es realitzen dins del centre.  

Es tindran en compte les mesures de prevenció i seguretat sanitàries, d’acord amb el pla 

sectorial vigent,  quan es facin sortides i altres activitats complementàries, tant les del 

mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el transport, quan aquest sigui 

necessari.  

Els criteris d’organització de les sortides de l’escola seran els d’acompanyament oficial per 

ràtio (un adult acompanyat per cada 10 infants a Bloc petits, un adult acompanyant per cada 

15 infants de 1r a 4t de primària i un adult acompanyant per cada 20 infants a 5è i 6è de 

primària). En el cas de les activitats que es prolonguin més d’un dia (colònies), es 

modifiquen les ràtios màximes (un adult acompanyant per cada 8 infants a Bloc petits, un 

adult acompanyant per cada 12 infants de 1r a 4t de primària i un adult acompanyant per 

cada 18 infants a 5è i 6è de primària). 
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15. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I GOVERN 

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT / 
TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial Setmanal 

Consell de direcció Planificació i 
coordinació 

Presencial Setmanal 

Claustre Coordinació i 
avaluació 

Presencial o 
telemàtica 

Mensual 

Consell Escolar Coordinació i 
avaluació 

Telemàtica Trimestral 

Equips docents de 
bloc 

Programació, 
coordinació i 
avaluació 

Presencial o 
telemàtica 

Setmanal 

Equips docents de 
nivell 

Programació, 
coordinació i 
avaluació 

Presencial Setmanal 

Equips docents de 
comissió 

Programació i 
coordinació 

Presencial Quinzenal 

Grup impulsor Innovació Presencial o 
telemàtica 

Quinzenal 

ED i AFA Planificació i 
coordinació 

Telemàtica Mensual 

 

16. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID 

No assistirà al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin 

símptomes compatibles amb COVID, així com aquelles persones que es troben en aïllament 

per diagnòstic de COVID o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte 

estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID. 

 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID 

al centre educatiu:  

1. Se’l portarà a un espai separat d'ús individual.  
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2. Se li facilitarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes 

com a la persona que quedi al seu càrrec).  

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.  

4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.  

5. El centre contactarà amb el servei de salut pública.  

 

La família o la persona amb símptomes contactarà amb el seu CAP de referència per valorar 

la situació i fer les actuacions necessàries.  

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al tancament de l’activitat presencial del 

centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat 

sanitària. 

 

Els Equips d’Atenció Primària hauran d’identificar una o vàries persones, segons 

correspongui, responsables d’aquesta interlocució amb els centres educatius que seran la 

direcció i la persona referent d riscos laborals del centre. 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19 

Casos 
potencials 

Espai habilitat 
per a 

l’aïllament 

Persona 
responsable de 

reubicar 
l’alumne/a i 
custiodiar-lo 

fins que el 
vinguin a 

buscar 

Persona 
responsable de 

trucar a la 
família 

Persona 
responsable de 

comunicar el 
cas als serveis 

territorials 

- Infermeria Tutor/a Tutor/a Directora o, en 
la seva 
absència, Cap 
d’estudis o 
Secretària 
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SEGUIMENT DE CASOS (model de graella) 

Alumne/a Dia i hora de la 
detecció 

Explicació del 
protocol seguit 
i observacions 

(incloure el 
nom de la 

persona que ha 
fet les 

actuacions i el 
nom del 

familiar que 
l’ha vingut a 

buscar) 

Persona de 
salut amb qui 
es manté el 
contacte i 

centre 
d’atenció 
primària 

Persona 
referent del 
centre pels 

contactes amb 
salut 

(mantindrà el 
contacte amb 

salut i farà 
seguiment del 

cas) 

     

     

17. SEGUIMENT DEL PLA 

Aquest pla presentat durant el mes de setembre de 2021. De cada actuació plantejada, 

s’aniran fent les revisions i propostes de millora pertinents. 

RESPONSABLES 

- Equip directiu. 

- Coordinadora de riscos laborals. 

INDICADORS 

Indicadors per a l’obertura del centre educatiu a l’inici de curs 

● Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció? 

● Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós? 

● S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que les que 

presentin condicions considerades de risc o que estiguin embarassades es posin en 

contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals? 

● El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de protecció 

(mascaretes)? 

● Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació? 

● S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització? 
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● El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària respecte de les 

mesures de protecció i prevenció? 

● Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les mesures de 

protecció i prevenció? 

● Totes les famílies han signat la declaració responsable? 

● S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant les entrades i 

les sortides del centre educatiu? 

● Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari epidemiològic? 

● Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació a distància 

en cas d’un nou confinament? 

Indicadors per a l’obertura diària del centre educatiu 

● S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant un mínim de 

10 minuts? 

● Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de sabó suficient? 

● Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans? 

● Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient? 

● S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte (poms de 

les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors, ascensor, etc.)? 

● S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais docents? 

● S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos? 

● S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua? 

● S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics? 

● S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar? 

● S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines? 
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18. ANNEXES 

18.1. Concrecions per a l’educació infantil (2n cicle): Pla d’acollida de l’alumnat 

El pla d’acollida de l’alumnat del primer curs del segon cicle d’educació infantil (P3)  

s’organitzarà garantint el manteniment de les mesures de seguretat, d’acord amb els 

següents requisits: 

 

ESPAI 

● Aula i a l’aire lliure: el període d’acollida es realitzarà, de manera parcial, a l’aula i en 

en un espai exterior del centre educatiu (pati - terrassa d’infantil).  

● Ventilació: es ventilaran les aules adequadament, almenys durant 10 minuts 3 

vegades al dia i quan canviï el grup de persones que hi ha a l’interior.  

● Ocupació: en cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada persona 

disposi d’un espai de 2,5 m² a l’interior de l’aula, inclosos infants, persones 

acompanyants i persones educadores. Per això, s’organitzaran diferents torns horaris 

en grups reduïts d’infants i famílies. 

● Neteja i desinfecció: es netejaran i desinfectaran els espais segons el pla de neteja i 

desinfecció de l’escola. 

 

PERSONA ACOMPANYANT 

● Requisits d’accés: la persona acompanyant no podrà participar en el període 

d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la COVID o els ha presentat en els 

darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una 

persona amb la COVID confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 

14 dies.  

● Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc 

davant de la COVID (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia 

hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, 

immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com dones 

embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període 

d’acollida amb el seu equip mèdic de referència.  
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● Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola 

persona (que pot canviar durant el període d’acollida). Els germans/es que es trobin 

simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues 

persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la resta de membres de 

la unitat familiar.  

● Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el 

seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de 

persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores).  

● Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i 

sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a 

l’aula. També es recomana rentat de mans a la sortida de l’escola.  

● Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una 

mascareta higiènica o quirúrgica correcta. 

 

CALENDARI I ORGANITZACIÓ DE L’ACOLLIDA DELS GRUPS D’INFANTS DE P3  

El dia 6 de setembre de 2021 s’enviaran els llistats dels grups de P3 i els de la distribució dels 

grups per la trobada i l’acollida mitjançant l’aplicació DINANTIA. 

TROBADA INICIAL AMB LES FAMÍLIES I ELS INFANTS (8 i 9 de setembre de 2021) 

 P3 A P3 B 

DIA Dimecres, 8 de setembre de 2021 Dijous, 9 de setembre de 2021 

HORARI Grup 1: De 9:30 a 10:15h 

Grup 2: De 11 a 11:45h 

Grup 1: De 9:30 a 10:15h 

Grup 2: De 11 a 11:45h 

LLOC Aula de P3A i pati - terrassa 

d’infantil  

Aula de P3B i pati - terrassa 

d’infantil 

ACOMPANYANTS 1 persona per infant 1 persona per infant 

Durant aquestes trobades inicials, hi hauran els dos mestres tutors/es referents de cada 

grup, dos o tres mestres de suport (segons necessitats) i la TEEI.  
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PERÍODE LECTIU D’ACOLLIDA (del 13 al 20 de setembre de 2021) 

● Dilluns 13, dimarts 14 i dimecres 15 de setembre de 2021 

Per tal que les famílies puguin accedir a dins de l’aula (un acompanyant per infant), 

la classe es dividirà en dos grups i torns: 

- GRUP 1: 9:00h - 10:30h. 

- GRUP 2: 11:00h - 12:30h. 

● Dijous 16, divendres 17 i dilluns 20 de setembre de 2021 

 Tot el grup assistirà en horari de matí, de 9 a 12:30h.  

Les famílies podran acompanyar als infants fins a la terrassa mantenint les distàncies 

de seguretat i allà les recollirà la mestra tutora. 

 


