
PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE PER AL CURS 2021-22 
 
Inici del curs el 13 de setembre, en tots el nivells, des de P3 fins a 4t de l’ESO, i de manera presencial. 

 
 

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS D’ALUMNES, DE PROFESSIONALS I D’ESPAIS 
 

1. Educació Infantil, segon cicle. 
 

GRUP 
Nombre 
alumnes 

DOCENTS ESPAIS 

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL 

TUTORA ALTRES MESTRES MESTRE EE AULA WC PATI/AULA 
POLIVALENT 

P3 17 
Arantxa 
Garrido 

Elena: Anglès (2 h) 

Helena: Storytelling (1 h) 

Gema: Música (1 h), Psicomotricitat (1 h), 
Grafomotricitat 1(h), Fem Música (1h), Ll. 
Matemàtic (1h) i Suport 

Atenció 
individualitzada 

a l’aula 
polivalent o de 
suport a l’aula, 

dilluns de 9:00 a 
12:00 i de 15:00 

a 17:00h 

La seva A l’aula  12:00-12:45 h 

P4 15 
Esther 

Hurtado 

Elena: Anglès (2 h)  

Helena: Storytelling (1 h) 

Gema: Música (1 h), Psicomotricitat (1 h), 
Taller d’Expressió (1h), Unitat Didàctica (1h), 
Fem Música (1h) i Suport 

La seva   2 assignats a l’espai del  
  Parvulari  

10:30-11:15 h 

P5 26 
Helena 
Pedrol 

Elena: Anglès (2 h) 

Gema: Música (1 h), Psicomotricitat (1 h) i 
Suport 

La seva 
  2 assignats a l’espai del  
  Parvulari  11:15-12:00 h 

 
 
 



2. Educació Primària. 

 

GRUP 
Nombre 
alumnes 

DOCENTS ESPAIS 

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL 

TUTOR/A ALTRES MESTRES MESTRE EE AULA WC  

1r 21 Eva Ripoll 

Elena: Anglès (2 h)  

Inma: Educació Física (1 h)  

Will: Música i Clil Project (2h) 

Atenció 
individualitzada 
al despatx d’EE o 
de suport a 
l’aula, dilluns de 
9:00 a 12:00 i de 
15:00 a 17:00h 

La seva 1 assignat a l’espai del 
pati 

Esbarjo: 
Pati petit: dl, dc i dv 
de 10:30-10:55 h 
Pati gran: dm i dj de 
10:30-10:55 h 
 
EF: Pati mitjà dl de 
15 a 16h 
 

2n 17 Mª Àngels 
Arruga 

Elena: Anglès (2 h) 

Inma: Educació Física (1 
h) 

Will: Música i Clil Project (2 h) 
Jordi: Informàtica (1 h) 

Atenció 
individualitzada 
al despatx d’EE o 
de suport a 
l’aula, dilluns de 
9:00 a 12:00 i de 
15:00 a 17:00h 

La seva 1 assignat a l’espai del 
pati 

Esbarjo: 
Pati petit: dm i dj de 
10:30-10:55 h 
Pati gran: dl, dc i dv 
de 10:30-10:55 h 
 
EF: Pati petit dm de 
16 a 17h 
 
Informàtica: 
dimecres de 12 a 
13h 
 

3r 24 Jesús 
Corella 

Elena: Anglès (2,5 h) i Clil Project (1 h)  

Inma: Educació Física (2 h) 

Will: Música (1 h) 

Leandro: Visual i Plàstica (1,5 h) i 
Informàtica (1 h) 

Atenció 
individualitzada 
al despatx d’EE o 
de suport a 
l’aula, dilluns de 
9:00 a 12:00 i de 
15:00 a 17:00h 

La seva 

2 assignats al pati al 
costat de l’aula ( 1 nens 

i 
1 nenes) 

Esbarjo: 
Pati mitjà: de 10:30-
10:55 h 
 
EF: Pati mitjà dm i dj 
de 15 a 16h 



 
Informàtica: dijous 
de 12 a 13h 
 

4t 25 Will Pallàs 

Elena: Anglès (2,5 h) i Clil Project (1 h)  

Leandro: Visual i Plàstica (1,5 h), Informàtica 
(1 h), Llegim un Llibre (1 h), Castellà (3 h) 

Antonio: Educació Física (2 h) 

Atenció 
individualitzada 
al despatx d’EE o 
de suport a 
l’aula, dilluns de 
9:00 a 12:00 i de 
15:00 a 17:00h 

Aula 
d’acollida 

2 assignats davant 
despatx psicopedagog ( 

1 
nens i 1 nenes) 

Esbarjo: 
Pati mitjà: de 11:00-
11:25 h 
 
EF: Pati gran dl de 
15 16h i Pati mitjà dj 
de 16 a 17h 
 
Informàtica: dl de 12 
a 13h 
 

5è 26 Inma 
Galera 

Elena: Anglès (3 h) i Clil Project (1 h)  

Will: Música (1 h) 

Leandro: Informàtica (1 
h) 

Atenció 
individualitzada 
al despatx d’EE o 
de suport a 
l’aula, dilluns de 
9:00 a 12:00 i de 
15:00 a 17:00h 

Biblioteca 
2 assignats davant 

escales de recepció ( 1 
nens i 1 nenes) 

Esbarjo: 
Pati petit: dl, dc i dv 
de 11:00-11:25 h 
Pati gran: dm i dj de 
11:00-11:25 h 
 
EF: Pati mitjà dm de 
16 a 17 i Pati gran dj 
de 15 a 16h  
 
Informàtica: dm de 
12 a 13h 
 

6è 26 Antonio 
Ramal 

Elena: Anglès (3 h) i Clil Project (1 
h) 

Will: Música (1 h) 

Jordi: Fem números (1 h) i Informàtica (1 h) 

Atenció 
individualitzada 
al despatx d’EE o 
de suport a 
l’aula, dilluns de 
9:00 a 12:00 i de 
15:00 a 17:00h 

La seva 
2 assignats al pati 

davant l’aula ( 1 nens i 1 
nenes) 

Esbarjo: 
Pati petit: dm i dj de 
11:00-11:25 h 
Pati gran: dl, dc i dv 
de 11:00-11:25 h 
 



EF: Pati gran dm i dj 
de 16 a 17h 
 
Informàtica: dv de 
12 a 13h 
 

 
 
 
 
 

3. Educació Secundària 
 

GRUP 
Nombre 
alumnes 

DOCENTS ESPAIS 

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL 

TUTORA ALTRES MESTRES MESTRE EE AULA WC  

1r 29 Ángela 
Romero 

Nathalie: Matemàtiques (3h) i Biologia (3h) 

Concha: Anglès (3h), Socials (3h), CIV (1h) i 
Anglès opt (1h) 

Elisabeth: Castellà (3h), Tecnologia (1h), CIV 
(1h), Reforç ortografia (1h) i Anglès opt (1h) 

Jordi: Ed. Física (2h) 

Sergio: Música (2h) 

Laura: Anglès (3h) i Plàstica (2h) 

Atenció 
individualitzada 
al despatx d’EE 
quan sigui 
necessari. 

La seva 

2 assignats al pati per 
nois  

 
2 assignats al pati per 

noies 

Esbarjo: 
Pati: de 11:30-12:00 
h 
 
EF: Pati dll 9:30-
10:30h i dc 10:30-
11:30 h 
 
Tecnologia: dm 16-
17:00h 
 
Aula de 
desdoblament. 



2n 25 Laura 
López 

Ángela: Català (3h), Tecnologia 
(2h), Plàstica (1h) 

Carme: FiQ (3h) i Tecnologia 
(1h) 

Concha: Socials (3h) i Anglès 
opt (1h) 

Elisabeth: Castellà (3h), Reforç 
ortografia (1h) i Anglès opt (1h) 

Nathalie: Matemàtiques (4h)  

Pilar: Anglès (4h) 

Jordi: Ed. Física (2h) 

Sergio: Música (1h) 

Atenció 
individualitzada 
al despatx d’EE 
quan sigui 
necessari. 

La seva 

Esbarjo: 
Pati: de 11:30-12:00 
h 
 
EF: Pati dll 10:30-
11:30h i dc 16-
17:00h 
 
Tecnologia: dm 
9:30-10:30h 
 
Aula de 
desdoblament. 

3r 23 Concepción 
Alguacil 

Ángela: Català (3h), Emprenedoria (1h) i 
Plàstica (1h) 

Elisabeth: Castellà (3h) i Cultura Clàssica (1h) 

Carme: FiQ (2h), Matemàtiques (4h) i 
Tecnologia (2h) 

Nathalie: Biologia (2h) 

Laura: Anglès (3h) i Tecnologia (1h) 

Pilar: Anglès (3h) 

Jordi: Ed. Física (2h) 

Sergio: Música (1h) 

Atenció 
individualitzada 
al despatx d’EE 
quan sigui 
necessari. 

La seva 

Esbarjo: 
Pati: de 11:30-12:00 
h 
 
EF: Pati dll 16-
17:00h i dc 9:30-
10:30h 
 
Tecnologia: dv 
10:30-11:30h 
 
Informàtica: dll 
10:30-11:30h 
 
Aula de 
desdoblament. 

 



4t 32 Carme 
Iglesias 

Elisabeth: Castellà (3h) i Llatí (3h) 

Ángela: Català (3h) 

Nathalie: Biologia (3h) 

Laura: Anglès (3h) i Informàtica (3h) 

Concha: Socials (3h) i CIV (1h) 

Jordi: Ed. Física (2h) 

Pilar: Anglès (3h) i Alemany (3h) 

Atenció 
individualitzada 
al despatx d’EE 
quan sigui 
necessari. 

La seva 

Esbarjo: 
Pati: de 11:30-12:00 
h 
 
EF: Pati dll 8-9:30h i 
dc 8-8:30h 
 
Informàtica: dll 15-
16:00h i dm 15-
17:00h 
 
Tecnologia: dm, dc, 
dj 9:30-10:30h 
 
Aula de 
desdoblament. 

 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓ DELS WC AL PATI GRAN: 
 
 

              

   
 
 
 
 

1r 2n 6è nens 6è 
nenes 

ESO 
noies 

ESO 
noies 

 

ESO nois 

ESO nois 

Professorat 
 



 
ORGANITZACIÓ D’HORARIS D’ENTRADES I SORTIDES 
 

1. Educació Infantil, segon cicle. 
 

GRUP ENTRADES I SORTIDES 

P3 
Entrades: A les 9:00 i a les 15:00 per Digoine. 

Sortides: A les 13:00 i a les 17:00 per Digoine. 

P4 
Entrades: A les 8:50 i a les 14:50 per Digoine . 

Sortides: A les 12:50 i a les 16:50 per Digoine. 

P5 
Entrades: A les 8:55 i a les 14:55 per la porta de P5, carrer Espanya . 

Sortides: A les 12:55 i a les 16:55 per la porta de P5, carrer Espanya. 

 
 

2. Educació Primària. 
 

GRUP ENTRADES I SORTIDES 

1r 
Entrades: A les 8:55 i a les 14:55 per la porta Av. Josep Tarradellas (passadís). 

Sortides: A les 12:55 i a les 16:55 per la porta Av. Josep Tarradellas (passadís). 

2n 

Entrades: A les 8:55 i a les 14:55 per la porta de CI de Josep Tarradellas (aula). 

Sortides: A les 12:55 i a les 16:55 per la porta de CI de Josep Tarradellas (aula). 

Les entrades i sortides de l’aula per anar al pati o al WC es faran pel passadís que dóna a 
Josep Tarradellas. 

3r Entrades: A les 8:55 i a les 14:55 per la porta de l’acollida de Riera de la Creu. 

Sortides: A les 12:55 i a les 16:55 per la porta de l’acollida de Riera de la Creu. 



 

 
 
 
 

3. ESO 
 

GRUP ENTRADES I SORTIDES 

1r 
Entrades: A les 7:55 i a les 14:55 per porta de informàtica. 

Sortides: A les 12:55 i a les 16:55 per porta de informàtica. 

2n 
Entrades: A les 7:55 i a les 14:55 per porta de l’aula de desdoblament/vídeo . 

Sortides: A les 12:55 i a les 16:55 per la porta de l’aula de desdoblament/vídeo. 

3r 
Entrades: A les 8:00 i a les 15:00 per la porta de informàtica. 

Sortides: A les 13:00 i a les 17:00 per la porta de informàtica. 

4t 
Entrades: A les 8:00 i a les 15:00 per la porta de l’aula desdoblament/vídeo. 

Sortides: A les 13:00 i a les 17:00 per la porta de l’aula desdoblament/vídeo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

4t 
Entrades: A les 8:55 i a les 14:55 per la porta del carrer Sant Joan. 

Sortides: A les 12:55 i a les 16:55 per la porta del carrer Sant Joan. 

 
5è 

  

Entrades: A les 8:55 i ales 14:55 per la porta de Riera de la Creu 85. 

Sortides: A les 12:55 i ales 16:55 per la porta de Riera de la Creu 85. 

6è 
Entrades: A les 8:55 i a les 14:55 per la porta de l’aula de 6è a Josep Tarradellas. 

Sortides: A les 12:55 i a les 16:55 per la porta de l’aula de 6è a Josep Tarradellas. 



 
MENJADOR 
 

 

GRUP 
PERSONAL ESTABLE ESPAI MENJADOR 

Menjador Vigilància Pati MENJADOR PATI RENTAR-SE 
MANS 

WC 

P3 
Tania  
Gabriel 

 
Tania 
Gabriel Aula polivalent 

Pati de dalt 
 

 

El de la seva 
aula 

P4 Pablo 

 
 
Pablo La seva aula  

Els seus 
assignats 

P5 Alba  Alba 
La seva aula  

Els seus 
assignats 

1r EP 

Mª Carmen 
Elena  
Laia 
Yaiza 

Albert  

Yaiza 
 

- Durant el segon torn, de 14:00h a 14:55h 
  Pati petit davant menjador:  1r  
 
  Pati petit costat tecnologia: 3r 
 
 
  Pati gran: 2n 

 

Taules assignades 
fixes 

 

El seu assignat 
del pati 

2n EP 

Mª Carmen 
Elena  
Laia 
Yaiza 

Albert  

Yaiza 
- Durant el segon torn, de 14:00h a 14:55h 
  Pati petit davant menjador: 1r 

Taules assignades 
fixes 

  

El seu assignat 
del pati 



 
  Pati petit costat tecnologia: 3r 
 
 
  Pati gran: 2n 
 

 

3r EP 

Mª Carmen 
Elena  
Laia 
Yaiza 

Albert  

Yaiza 
- Durant el segon torn, de 14:00h a 14:55h 
  Pati petit davant menjador: 1r 
 
  Pati petit costat tecnologia: 3r 
 
 
  Pati gran: 2n 
 

 

Taules assignades 
fixes 

 Piques al costat 
de l’aula 

Els seus 
assignats al 
costat de la 
seva aula (1 de 
nenes i 1 de 
nens) 

4t EP 
Mª Carmen 
Laia 
Yaiza 

Albert  

Dolors 
Durant el primer torn, de 13:15h a 14:00h 
  Pati petit davant menjador: 6è 
 
  Pati petit costat tecnologia: 4t 
 
 
  Pati gran: 5è i ESO 

 

Taules assignades 
fixes 

 Piques al costat 
de l’aula 

Els seus 
assignats al 
costat de la 
seva aula (1 de 
nenes i 1 de 
nens) 

5è EP 
Mª Carmen 
Laia 
Yaiza 

Albert  

Dolors  
Durant el primer torn, de 13:15h a 14:00h 
  Pati petit davant menjador: 6è 

Taules assignades 
fixes 

 Piques al costat 
de l’aula 

Els seus 
assignats al 
costat de la 
seva aula (1 de 
nenes i 1 de 



 
  Pati petit costat tecnologia: 4t 
 
 
  Pati gran: 5è i ESO 

 

nens) 

6è EP 
Mª Carmen 
Laia 
Yaiza 

Albert  

Dolors  
Durant el primer torn, de 13:15h a 14:00h 
  Pati petit davant menjador: 6è 
 
  Pati petit costat tecnologia: 4t 
 
 
  Pati gran: 5è i ESO 

 

Taules assignades 
fixes 

 Piques pati de 
dalt 

Els seus 
assignats al 
pati (1 de 
nenes i 1 de 
nens) 

1r 
ESO 

Mª Carmen 
Laia 
Yaiza 

Albert  

Dolors  
Durant el primer torn, de 13:15h a 14:00h 
  Pati petit davant menjador: 6è 
 
  Pati petit costat tecnologia: 4t 
 
 
  Pati gran: 5è i ESO 

 

Taules assignades 
fixes 

 Piques pati de 
dalt 

Els seus 
assignats al 
pati (1 de 
nenes i 1 de 
nens) 

2n 
ESO 

Mª Carmen 
Laia 
Yaiza 

Albert  

Dolors  
Durant el primer torn, de 13:15h a 14:00h 
  Pati petit davant menjador: 6è 
 
  Pati petit costat tecnologia: 4t 

Taules assignades 
fixes 

 Piques pati de 
dalt 

Els seus 
assignats al 
pati (1 de 
nenes i 1 de 
nens) 



 
 
  Pati gran: 5è i ESO 

 

3r 
ESO 

Mª Carmen 
Laia 
Yaiza 

Albert  

Dolors  
Durant el primer torn, de 13:15h a 14:00h 
  Pati petit davant menjador: 6è 
 
  Pati petit costat tecnologia: 4t 
 
 
  Pati gran: 5è i ESO 

 

Taules assignades 
fixes 

 Piques pati de 
dalt 

Els seus 
assignats al 
pati (1 de 
nenes i 1 de 
nens) 

4t 
ESO 

Mª Carmen 
Laia 
Yaiza 

Albert  

Dolors  
Durant el primer torn, de 13:15h a 14:00h 
  Pati petit davant menjador: 6è 
 
  Pati petit costat tecnologia: 4t 
 
 
  Pati gran: 5è i ESO 

 

Taules assignades 
fixes 

 Piques pati de 
dalt 

Els seus 
assignats al 
pati (1 de 
nenes i 1 de 
nens) El seus 
assignats al 
pati (1 de 
nenes i 1 de 
nens) 

 
 
 
 
 
 
 



ACOLLIDA 
 
Personal que atendrà l’acollida 

 
- Elena Pérez Méndez: de 8:00 a 8:50 hores 

 
ESPAI D’ACOLLIDA 

 
L’alumnat d’acollida romandrà repartit en els patis segons aquesta distribució: 
 
- Infantil: pati petit de l’hort 
- Cicle Inicial: Amb mascareta, pati davant menjador i aula de primer. 
- Cicle Mitjà: Amb mascareta, pati petit. 
- Cicle Superior i ESO: Amb mascareta, pati gran. 

 
 
 
 
 

 

ALTRES ESPAIS 

 
SALA DE PROFESSORS  No més de 4 persones amb ventilació de portes obertes. 

SALA DE REUNIONS AL COSTAT 
DE SECRETARIA 

 No més de 4 persones amb ventilació de portes obertes. 

TECNOLOGIA  1-2 professors + 1 classe ESO amb ventilació de portes obertes. 

LABORATORI  1 professor + 1 classe ESO amb ventilació de portes obertes. 

AULA INFORMÀTICA  Els matins de 10 a 13 hores en farà ús Primària, cada dia un curs. La    
 resta de la franja horària en farà ús l’ESO. 

DESPATXETS ENTREVISTES  No es faran servir per entrevistes i només podran fer-se servir per a 
treball individual. 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. Espais fora del centre 
 
- Parc de Can Buxeres: Es preveu fer servir aquest espai pels diferents nivells i diferents finalitats: 
 

• Segon cicle d’educació infantil P4 i P5: Com a espai d’esbarjo, els divendres per la tarda.  
• Primària: per fer educació física (5è i 6è) esporàdicament i esbarjo tots els cursos, a l’últim dia  del segon i tercer trimestre. 
• ESO: per fer educació física 

 
 
 

2. PASSADISSOS 
 
El professorat vetllarà que només l’alumnat d’un grup estable passi per un passadís i cap altre alumne/a que no pertany a aquest grup estable coincideixi en el 
pas. 

 
 
 
 
 

PLA D’ACTUACIÓ EN EL CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 
 
Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 a l’escola: 
 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual (Aula de suport de Secretaria). 
2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica a la persona en qüestió i a la persona acompanyant al seu càrrec. 
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o l’adolescent. 
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 
5. L’Escola, sempre que sigui possible, a través de la cap d’estudis de l’ESO, i si no del cap d’estudis de primària,  contactarà amb el servei de salut pública. 
6. La comunicació entre el servei de salut pública i l’escola garantirà la coordinació fluïda; i en qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el confinament 

a casa i/o el tancament de l’activitat presencial d’un curs o del centre educatiu serà el resultat de la valoració per part de l’autoritat sanitària. 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL 
 

Distanciament físic 
 

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 
2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas, excepte en els grups de convivència estables.  
 
Higiene de mans 
 
Per tractar-se d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels i de les alumnes, així com la del personal docent i no docent, es fomentarà i es requerirà:  
En infants i adolescents,  
▪ Amb solució hidroalcohòlica a l’arribada i sortida de l’escola. Cada nivell ho farà a la seva porta d’entrada i sortida de l’escola. N’hi haurà un dispensador a cada porta 
d’entrada i sortida de l’escola. 
▪ Amb aigua i sabó abans dels àpats i a l’entrada del pati, abans d’anar i al tornar del WC i després de fer Educació física (dita àrea es prioritzarà a l’aire lliure). 
▪ Amb solució hidroalcohòlica, abans d’entrar i al sortir de l’aula d’Informàtica, Tecnologia i Laboratori. 
 
 
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:  
▪ 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.  
 
 Hi haurà un dispensador de solució hidroalcohòlica a cada porta d’entrada i sortida de l’escola. 
 Hi haurà un dispensador de solució hidroalcohòlica a totes les aules del centre. 
 Hi haurà dosificador de sabó i tovalloletes d’un sol a cada aula. 
 
Ús de la mascareta 
 
Fins que no es digui el contrari o hi hagi variacions que ens vinguin donades pel Departament de Salut, l’ús de la mascareta és obligatòria de 1r d’EP fins a 4t de l’ESO i 
per a tot el personal que treballi al centre. 
 
Mentre es faci Educació Física a l’aire lliure i es mantingui el grup estable no serà necessari l’ús de la mascareta. 
 
A l’espai del pati es pot permetre la interacció de diferents grups de convivència estable, si es fa ús de la mascareta. 



 
Ventilació d’espais 
 
 Abans de l’entrada de l’alumnat, tant al matí com a la tarda, es deixaran les finestres obertes. 
 Després de la sortida de l’alumnat, a les hores de pati, al migdia i per la tarda, es deixaran les finestres obertes. I en els casos que sigui possible, també es deixaran 

obertes les portes. 
 Durant l’activitat docent, i sempre que sigui possible, es mantindran les finestres i les portes de l’aula obertes. 
 
Neteja i desinfecció d’espais 
 
 La neteja d’aules i d’espais d’ús per alumnes, es farà un cop al dia després de l’activitat docent. A continuació, es farà la desinfecció. En el cas d’aules on hi hagi més 

d’un grup, es netejarà i desinfectarà a cada canvi  de grup d’alumnes. 
 
 
 
 


