PAUTES ESPECÍFIQUES DE FUNCIONAMENT PER AL CURS 2020-2021
Benvolgudes famílies,
Primer de tot, esperem que tots i totes estigueu bé i que hàgiu passat un bon estiu.
Tenim moltes ganes de tornar a fer escola des de l’escola.
Aquest curs comença especialment lligat a la situació sanitària que perdura per la
COVID-19. En aquesta circular us volem concretar les mesures de funcionament
específiques que haurem de dur a terme per tal de pal·liar en la mesura del
possible els efectes de la maleïda pandèmia. Evidentment, aquest no és el
funcionament que ens agradaria tenir en la vida diària a l’escola, però cal fer un
esforç per garantir que el dia a dia perduri a l’escola.
Us expliquem els canvis específics que hem elaborat de cara a la situació actual,
que són:
Grups estables de convivència
Com vam anunciar al mes de juliol, cada grup classe funcionarà de manera
“aïllada” de la resta dels grups. Malauradament, la interacció entre nens i nenes
només es produirà (en la mesura del possible) entre els/les membres de cada grup
classe. Si bé és cert que la ràtio recomanada (no obligatòria) és de 20 alumnes, els
nostres grups (la majoria de 21-23 alumnes) ens permeten mantenir el grup sense
diversificar-lo. De fet, com estableix el Departament d’Educació l’1 de setembre, “té
molta més importància centrar els esforços organitzatius a garantir l’estabilitat i
l’estanquitat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat,
que no pas a fixar el nombre d’integrants del grup”. És a dir, el principal objectiu de
mantenir grups estancs (més enllà del nombre d’alumnes) és garantir el control i la
traçabilitat de cada membre del grup per tal de prevenir o afrontar un possible
contagi.
Ús de mascaretes
Fins a aquest moment, tant a Parvulari com a Primària, els nens i les nenes d’un
mateix grup estable poden relacionar-se sense limitacions (no cal la mascareta ni
mantenir la distància de seguretat). Només hauran de dur la mascareta quan
comparteixin espai amb nens/es d’altres grups. Les instruccions van evolucionant i
poden variar segons la situació de la pandèmia. En cas de novetats, us n’anirem
informant.
En principi, el/la tutor/a tampoc no portarà mascareta quan estigui amb el grup
estable, si bé caldrà posar-se-la en determinats moments, especialment amb els
cursos més baixos. Els/les especialistes hauran de portar la mascareta quan no es
pugui garantir la distància de seguretat de 2 metres.
Cada dia hauran de portar la mascareta posada i una bossa tèxtil on la desaran
quan calgui, i cada dia tornaran a casa la bossa tèxtil, juntament amb la mascareta
posada a l’hora de la sortida (estaran en espais compartits).
Entrades i sortides
Cal facilitar els moviments de manera esglaonada i és molt important garantir la
màxima puntualitat en les entrades i sortides a l’escola. Aquest curs la
impuntualitat penalitzarà tots i totes i afecta el control de riscos. Demanem
vivament que ho tingueu en compte.

També cal reduir al màxim l’entrada de pares i mares a l’escola. Si ho han de
fer, caldrà prendre’ls la temperatura i portar la mascareta posada en tot moment.
P3, P4 i P5 entraran i sortiran per la porta de Parvulari. (A P3, un adult podrà
acompanyar i recollir el/la nen/a fins al vestíbul de la classe).
1r, 3r i 5è ho faran per la porta principal de Primària i pujaran a les classes per
l’escala interior.
2n, 4t i 6è accediran per la reixa que porta al pati de Primària i pujaran a les classes
per l’escala d’emergència.
Aquestes vies de desplaçament també seran les que seguirà cada grup durant la
jornada a l’escola.
Els grups entraran en intervals de 10 minuts. En entrar a l’escola, els prendrem
la temperatura i es rentaran les mans. Per cursos, anirà així:
CURS
P3
P4
P5
1r
2n
3r
4t
5è
6è

ENTRADA
9.10 h
9.00 h
8.50 h
9.10 h
9.10 h
9.00 h
9.00 h
8.50 h
8.50 h

SORTIDA
17.00 h
17.10 h
17.20 h
17.10 h
17.10 h
17.20 h
17.20 h
17.30 h
17.30 h

PORTA
Parvulari
Parvulari
Parvulari
Principal
Passadís
Principal
Passadís
Principal
Passadís

CUA DE FAMILIARS
De la porta cap a Sant Fructuós
De la porta cap a Gran Via
De la porta cap a Sant Fructuós
De la porta cap a Gran Via
De la porta cap a Sant Fructuós
De la porta cap a Gran Via
De la porta cap a Sant Fructuós
De la porta cap a Gran Via
De la porta cap a Sant Fructuós

A cada porta d’accés hi haurà un cartell indicant els cursos i els horaris
d’entrada i sortida. Demanem que mantingueu l’ordre i les distàncies al carrer.
Rebrem i acomiadarem els/les nens/es per ordre de la fila de cada curs.
Segons com vagi el ritme d’entrades i sortides, podrem reduir els intervals. Us
informarem amb antelació d’aquest possible canvi.
Com vam explicar, el passat juliol vam tornar a demanar al Districte la possibilitat
de reduir alguns aparcaments de cotxes que hi ha davant dels dos edificis per tal
de poder ampliar les voreres que accedeixen a les portes. Els tràmits van
avançant lentament i tot apunta que el 14 de setembre tindrem l’ampliació de
vorera al carrer Santa Dorotea (Primària), mentre que la del carrer Sant Germà
(Parvulari) serà ampliada a partir de l’1 octubre.
Si una família arriba al matí més tard a l’escola, el nen/a s’haurà d’esperar al
carrer (amb l’adult) fins que hagin entrat tots els grups. Llavors li prendrem la
temperatura, es rentarà les mans i podrà anar a la seva classe per la ruta
establerta.
Si una família arriba a la tarda a l’escola passat l’horari establert, el nen/a s’haurà
d’esperar a la classe (amb el/la mestre/a) i, quan hagin marxat tots els grups, el/la
mestre/a l’acompanyarà a la porta corresponent, on l’esperarà l’adult.
Servei de menjador
Funcionarà amb normalitat i vetllarem per la màxima higiene i desinfecció en tot
moment.

Els tres cursos de Parvulari dinaran a les seves classes corresponents. P3 i P5
faran la migdiada a la classe, mentre que P4 ho farà al gimnàs, ja que l’espai és més
gran i ofereix una millor ventilació.
Tots els cursos de Primària dinaran al menjador, en grups de dos en dos (1r i
2n, 3r i 4t, 5è i 6è) en l’horari habitual, però amb la màxima distància entre grup i
grup. El menjador és prou gran per garantir la separació entre els dos grups.
Després de dinar es farà una neteja addicional de les taules i cadires, abans que
entri el grup següent.
De moment, fins a nou avís, enguany no rentarem les dents després de dinar, per
tal d’evitar situacions amb més risc de contagi.
Ús dels lavabos
Accediran als lavabos de manera aïllada entre grups.
A Parvulari, quan vagi tot el grup al lavabo, aniran acompanyats de la mestra i
utilitzaran els tres lavabos, amb la posterior desinfecció. Quan vagin
individualment, cada grup utilitzarà un dels tres lavabos assignat a cada classe.
A Primària, hi haurà un lavabo per a cada curs.
A cada lavabo indicarem els cursos que hi poden accedir per evitar confusions.
Per tal de reduir les estones al lavabo, cada nen/a haurà de portar una
cantimplora petita, fàcil de tancar i amb el nom, per beure aigua. Guardaran
aquesta cantimplora al seu caseller i podran reomplir-la a l’escola o a casa.
Els penjadors
A Parvulari disposen de penjadors separats per cursos, però a Primària
comparteixen l’espai per pisos (1r amb 2n, 3r amb 4t...). Cada grup, acompanyat
del mestre/a, anirà a deixar la motxilla i la jaqueta, quan arribin al matí i a l’hora
de marxar a la tarda. Primer, aniran a la classe a buidar la motxilla i,
posteriorment, deixaran les coses al penjador per grups estables.
Les estones de pati
A Parvulari aniran al pati en grups separats, modificant l’horari per no coincidir
entre ells.
A Primària mantenim l’horari habitual, i baixaran al pati en dos grups estables. El
pati de Primària quedarà dividit en dos, disposant d’un espai per a cada grup i
intercalant per dies l’espai que gaudiran.
A més, intensificarem les sortides a l’exterior (parcs) per ampliar l’oferta d’espais.
Per exemple, si el grup de 1r va al parc, aquell dia el de 2n podrà disposar del pati
sencer.
El servei d’acollida
Mantindrem el servei, cada dia de 8 a 9 h a l’edifici de Parvulari (nens/es de
Parvulari a P3 i els/les de Primària al menjador, com fem habitualment).
Un adult haurà d’acompanyar el/la nen/a fins a P3 o bé al menjador, on se’ls farà el
control de la temperatura. Si tot està correcte, l’adult marxarà i el/la nen/a entrarà
a jugar durant el servei d’acollida.
Es tracta de nens/es de diferents grups estables, per la qual cosa hauran de
portar la mascareta posada.

Els/les nens/es de cada grup estable jugaran només entre ells/es, en taules
separades i amb materials que estem preparant a l’escola. És important que no
portin joguines i, encara menys, cromos per intercanviar.
Per desplaçar-se de Parvulari a Primària, aniran en petits grups segons la seva
hora d’entrada a l’escola; primer, sortiran nens/es de 5è i 6è, després 3r i 4t i,
finalment, 1r i 2n. Cada grup anirà acompanyat d’un mestre/a (amb mascareta)
fins a la seva classe corresponent. Un cop estiguin a la classe, es podran treure la
mascareta.
Les activitats extraescolars
Hem reduït l’oferta d’activitats extraescolars i en tot moment caldrà portar la
mascareta posada, ja que es barregen nens/es de diferents grups estables.
Mentre berenen i esperen per començar la seva activitat, romandran al pati de
Primària o al gimnàs (segons la meteorologia), evitant l’acumulació de nens/es al
vestíbul de Primària.
Les sortides escolars
La incertesa que ens espera no ens permet programar (i pagar) certes activitats
que acostumem a fer fora de l’escola, però sí que volem aprofitar l’exterior que
ens dona, especialment la muntanya de Montjuïc que tenim tan a la vora.
Fins que la situació no millori, evitarem el transport públic i farem les sortides
en autocar o bé caminant, si la distància al nostre destí ens permet arribar-hi a peu.
El material escolar
En tots els cursos, facilitarem a cada nen/a un estoig (amb el seu nom) per desar el
material bàsic de treball (llapis, goma, maquineta, retoladors, colors, bolígrafs...,
segons l’edat). Aquest estoig el guardaran al seu caseller i només el tocarà el seu
“propietari”.
D’aquesta manera, evitem l’excés de compartir materials i, en cas que un grup
estable hagi de fer les dues setmanes de confinament (ja ho explicarem en una
altra circular), portaran l’estoig (i altres materials) a casa per garantir el millor
funcionament.
Els objectes que comparteixen diversos grups (pilotes, peces d’escacs, instruments,
teclats i ratolins...) seran desinfectats abans que un altre grup en faci ús.
Material de protecció sanitària
Cada espai de l’escola disposarà de dispensadors de gel hidroalcohòlic i de
desinfectant (que només utilitzarem els/les mestres). També tindrem mascaretes
quirúrgiques de recanvi per si alguna mascareta es fa malbé. A cada porta d’accés
(una a Parvulari i dues a Primària), a terra hi haurà una estora desinfectant per tal
de netejar el calçat de tothom qui entra a l’escola.
Caldrà garantir un mínim de cinc rentades de mans al dia, amb gel hidroalcohòlic o
amb aigua i sabó, però sobretot rentades tan efectives com sigui possible.
Ventilació i desinfecció
Juntament amb la neteja de les mans, la ventilació dels espais interiors resulta
fonamental per reduir el risc de contagi. Les finestres, els ventiladors i, si cal, un
sistema de ventilació forçada, facilitaran aquesta renovació de l’aire.
Tot el personal de l’escola farà la desinfecció d’allò que calgui.

Cartells explicatius
Penjarem cartells (que analitzarem i treballarem a classe) per recordar les pautes
bàsiques que ajuden a garantir les millors mesures sanitàries.
Prevenció dins i fora de l’escola
Finalment, volem fer una reflexió: Són les pautes que seguirem fins a noves
instruccions, i esperem que l’esforç col·lectiu aporti una millora col·lectiva. Per
això, ens comprometem i us animem a garantir les millors mesures de prevenció
també fora de l’horari escolar. Tal com marca el Departament de Salut, cal reduir
en la mesura del possible la vida social i l’activitat fora de cada domicili. No podem
garantir la no proliferació de la pandèmia, però sí reduir-ne els riscos.
Pròximament rebreu informació sobre altres aspectes importants, com ara la
gestió que caldrà fer en cas de sospita d’un cas d’infecció COVID, les reunions amb
les famílies, la metodologia que seguirem davant un possible (i no desitjat)
confinament temporal, els diferents escenaris que cal preveure i les adaptacions
pedagògiques que aplicarem aquest curs.
Afrontem un curs que comença amb incertesa, però treballem i treballarem per
assegurar el millor funcionament dins d’aquesta nova normalitat que ens toca
viure. És més important que mai garantir la màxima comunicació entre famílies i
escola, però també és cert que caldrà prioritzar el contacte de manera telemàtica i
telefònica sempre que sigui possible.
Són les pautes de funcionament que hem elaborat a partir de les instruccions
rebudes del Departament d’Educació, el Consorci d’Educació de Barcelona i els
ministeris d’Educació i de Sanitat, unes pautes i unes instruccions que poden
canviar segons com evolucioni la pandèmia. Us en mantindrem informats/des.
Per a qualsevol cosa, estem a la vostra disposició.
Salutacions i, malgrat la incertesa i les incomoditats, molt bon curs 2020-2021!

Equip Pedagògic
2 de setembre de 2020

