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1. L’ESCOLA
L’Escola Francesco Tonucci dur a terme una pedagogia
activa i centrada en la personalització dels aprenentatges i
vetllarà perquè malgrat la situació es continuï en la mateixa
línia educativa.
És una escola d’una línia però amb un grup afegit al curs de
sisè. L’edifici es va construir fa 13 anys i va ser dissenyat per
acollir 225 alumnes màxim.
Actualment hi ha 258 infants distribuïts de la següent
manera:
Tram educatiu Petits > 76 infants
Tram educatiu MItjans > 78 infants
Tram educatiu Grans > 104 infants

2. ORGANITZACIÓ GRUPS ESTABLES

La nostra proposta planteja grups estables internivells seguint
l’organitza habitual de l’escola a partir d’aquestes premises:
• Aprofitar totes les aules ordinàries disponibles a l’edifici
escolar (10 aules).
• Existència de 7 grups al centre que estant per sobre de la
ratio de 25 alumnes (fins i tot un grup a 27).
• Organització de grups internivells permanents a infantil i
primària des de fa tres cursos.
• Organització de grups flexibles internivells des de fa nou
anys.

2.1. Agrupaments
3 grups estables
TRAM EDUCATIU PETITS

Internivells P3-P4-P5

Ratio de 25 alumnes
4 grups estables
TRAM EDUCATIU MITJANS

Internivells 1r-2n-3r
Ratio de 20 alumnes
4 grups estables

TRAM EDUCATIU GRANS

Internivells 4t-5è + 2 de 6è

Ratio de 26 alumnes

2.2. Agrupaments i espais tram Petits
TRAM EDUCATIU PETITS
GRUP PETITS 1
Ubicació: Aula n.1 d’infantil a la planta baixa

GRUP PETITS 2
Ubicació: Aula n.2 d’infantil a la planta baixa

GRUP PETITS 3
Ubicació: Aula n.3 d’infantil a la planta baixa

2.3. Agrupaments
Agrupaments ii espais
espais tram
tram mitjans
Mitjans
2.3.
TRAM EDUCATIU MITJANS
GRUP MITJANS 1
Ubicació: Aula n.9 a la segona planta
GRUP MITJANS 2
Ubicació: Aula n.10 a la segona planta
GRUP MITJANS 3
Ubicació: Aula n.11 a la segona planta
GRUP MITJANS 4
Ubicació: Aula infotec a la segona planta

2.4. Agrupaments i espais tram Grans
TRAM EDUCATIU GRANS
GRUP GRANS de 4t i 5è 1

Ubicació: Aula n.4 a la primera planta
GRUP GRANS de 4t i 5è 2
Ubicació: Aula n.5 a la primera planta
GRUP GRANS de 6è 1
Ubicació: Aula n.6 a la primera planta
GRUP GRANS de 6è 2
Ubicació: Aula n.7 a la primera planta

2.5. Alumnes, professionals i espais tram Petits
TRAM EDUCATIU PETITS
DOCENT

PAE

ESPAI

GRUPS

ALUMNES

ESTABLE

TEMPORAL

ESTABLE

TEMPORAL

ESTABLE

TEMPORAL

Petits 1

25

1

1

0

1 TEI

Aula n.1

Sala psicomotricitat
(dilluns)

Petits 2

25

1

1

0

1 TEI

Aula n.2

Sala psicomotricitat
(dimarts)

Petits 3

25

1

1

0

1 TEI

Aula n.3

Sala psicomotricitat
(dimecres)

2.6. Agrupaments, professionals i espais tram mitjans
TRAM EDUCATIU MITJANS
DOCENT

GRUPS

PAE

ESPAI

ALUMNES

ESTABLE

TEMPORAL

ESTABLE

TEMPORAL

ESTABLE

TEMPORAL

Mitjans 1

20

1

3

0

1 (SIEI)

Aula n.9

Gimnàs
(dilluns)

Mitjans 2

20

1

3

0

1 (SIEI)

Aula n.10

Gimnàs
(dimarts)

Mitjans 3

20

1

3

0

1 (SIEI)

Aula n.11

Gimnàs
(dijous)

Mitjans 4

20

1

3

0

1(SIEI)

Aula infotec

Gimnàs
(dimecres)

2.7. Agrupaments, professionals i espais tram grans
TRAM EDUCATIU GRANS
DOCENT

GRUPS

PAE

ESPAI

ALUMNES

ESTABLE

TEMPORAL

ESTABLE

TEMPORAL

ESTABLE

TEMPORAL

Grans 1 (4t - 5è)

26

1

4

0

1 (SIEI)

Aula n.4

Gimnàs
(dilluns)

Grans 2 (4t-5è)

26

1

4

0

1 (SIEI)

Aula n.5

Gimnàs
(dimarts)

Grans 3 (6è)

26

1

4

0

1 (SIEI)

Aula n.6

Gimnàs
(divendres)

Grans 4 (6è)

26

1

4

0

1 (SIEI)

Aula n.7

Gimnàs
(dijous)

3. CRITERIS PER L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB NEE
Els criteris pedagògics i organitzatius que seguim sempre
per atendre els alumnes amb necessitats especials, són
l’atenció directa en el grup classe de referència, amb
seguiment individualitzat en la mesura de la disponibilitat
dels recursos (vetlladora, SIEI) que ens ofereix el
Departament.
L’atenció de professionals especialistes, es farà
habitualment a la mateixa aula ordinària i de forma
esporàdica pot ser en espais habilitats del centre per fer
les pràctiques educatives pertinents.
La concreció d’espais i horaris es realitzarà en la primera
reunió de la CAD a l’inici del curs 2021-22, un cop ja es
sàpiguen tots els recursos dels que disposarà el centre.

3. CRITERIS PER L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB NEE
MESURES
Universals

ESPAI
Aula del grup estable

Addicionals

Aula del grup estable

Intensives / Específiques
(treball en grup molt reduït a partir
del grup estable o individual)

Espais habilitat segons el treball a realitzar

ATENCIÓ ESPECÍFICA
Fisioteràpia

ESPAI HABILITAT
Gimnàs/ Aula de psicomotricitat

CREDA

Despatx EAP (2a.planta)

CREDIC

Aula reforç matemàtiques (2a.planta)

Vetlladora

Aula de referència

SIEI

Aula de referència

4. ORGANITZACIÓ D’ENTRADES I SORTIDES
Accés

Grups

Matí

Tarda

Patí d’Infantil àrea 1

Petits 1

9h i 12h30’

15h i 16h30’

Patí d’Infantil àrea 2

Petits 2

9h01’ i 12h31’

15h01’ i 16h31’

Patí d’Infantil àrea 3

Petits 3

9h02’ i 12h32’

15h02’ i 16h32’

Patí de primària àrea 1

Mitjans 1

9h i 12h30’

15h i 16h30’

Patí de primària àrea 2

Mitjans 2

9h01’ i 12h31’

15h01’ i 16h31’

Patí de primària àrea 3

Mitjans 3

9h02’ i 12h32’

15h02’ i 16h32’

Patí de primària àrea 4

Mitjans 4

9h03’ i 12h33’

15h03’ i 16h33’

Porta Lateral passadís AFA

Grans 1

9h i 12h30’

15h i 16h30’

Porta Lateral passadís AFA

Grans 2

9h01’ i 12h01’

15h01’ i 16h31’

Porta Lateral passadís AFA

Grans 3

9h02’ i 12h02’

15h02’ i 16h32’

Porta Lateral passadís AFA

Grans 4

9h03’ i 12h03’

15h03’ i 16h33’

.

5. ORGANITZACIÓ I ESPAIS DE L’ESBARJO
PRIMÀRIA
L’esbarjo de primària es
portarà a terme amb
mascareta, per tal de què
l’alumnat pugui barrejar-se un
cop s’ha esmorzat.

Horari: 10h30 a 11h
Espais: pistes de l’escola i
pista exterior

INFANTIL
L’esbarjo d’infantil es portarà
a terme en espais diferenciats
per cada grup estable.

Horari: 11h a 11h30
Espais: en dos zones
delimitades del pati de
l’escola i el parc exterior

6. ACCIÓ DIDÀCTICA
Mantenir la diversitat
metodològica adaptant-la al
grup estable: treball per
projectes, racons de treball i
espais d’aprenentatge.

La tutora del grup impartirà el
màxim d’àrees que no tenen
especialitat i entraran a l’aula
els especialistes.

Per l’adaptació de P3 i P4 un
familiar podrà acompanyar a
l’infant a l’aula seguint les
mesures de prevenció i
seguretat (mascareta).

7. ACTIVITATS COMPLEMENTARIES
En totes les sortides es vetllarà per seguir les mesures
d’higiene segons els protocols establerts, tant en
distanciament físic com neteja.
Planificarem una excursió llarga al trimestre, de tot el dia
amb autocar, seguint els protocols establerts pel
Departament de Salut.
Organitzarem en el mateix centre, algunes activitat
d’interès per diferents grups estables, com ara teatre,
audicions.... Utilitzarem els espais de l’escola on es pugui
mantenir les distàncies de seguretat entre els diferents
grups, com ara pati o gimnàs.

8. REUNIONS D’EQUIP DOCENT I COORDINACIONS

Les reunions de Claustre continuaran sent setmanals amb
MEET o híbrides, garantint sempre les mesures de
seguretat (distància de 1,5m i ús de mascareta).
i també es farà ús dels Grups de Wsap de tot l’equip i dels
diferents trams educatius.
Per treballar amb documents s'utilitzarà bàsicament les
unitats compartides del drive del Correu corporatiu.
Les reunions de Tram seran presencials o híbrides,
garantint sempre les mesures de seguretat (distància de
1,5m i ús de mascareta).

9. SERVEI DE MENJADOR

El pla del menjador l’ha dissenyat l’empresa SERCODAGA
seguint les directrius de Salut:
• L’alumnat del Tram Petits menjarà a la seva aula i amb el
seu grup estable.
• Es realitzaran dos torns en l’espai del menjador:
MITJANS 12h30 >> 3 grups estables
GRANS 13h30 >> 4 grups estables
• Al menjador s’han senyalitzant 4 espais amb distància
social per poder acollir 4 grups estables màxim en cada
torn del Tram Mitjans i Grans.

9. SERVEI DE MENJADOR
• Entre torns i un cop acabat l’últim es farà la neteja,
desinfecció i ventilació del menjador i de les aules on s’ha
menjat.
• Abans i després de menjar l’alumnat es rentarà les mans.
• Les estones abans i després de l’àpat es realitzaran en
diferents zones exteriors del recinte senyalitzades.
• També faran es durant a terme tallers a l’aula de cada
grup estable.
L’estona de pati del migdia l’alumnat haurà de portar
obligatòriament la mascareta i per tant podran barrejarse els diferents grups-classe.

10. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA

L’AMPA de l’escola planteja aquest curs dur a terme
algunes activitats d’extraescolars seguint les normes de
Salut per a aquests casos.
L’acollida del matí i la tarda es realitzarà al menjador, doncs
al ser un espai gran i a l’estar sectoritzat es farà l’acollida
dels infants en els seus grups estables i mantenint la
distància social entre ells. L’entrada esglaonada serà pel
carrer Doctor Trueta.

12. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA
La majoria de reunions amb les famílies es realitzaran de
forma telemàtica. es poden dur a terme presencialment
aquelles tutories que ho requereixin quan la família no tingui
recursos per fer-ho telemàticament.
La comunicació serà sobretot de forma virtual i s’utilitzaran els
següents canals:
• Correu personalitzat de cada família.
• Canal de Telegram (un cop posat al nostre canal les famílies
comparteixen la notícia al wsap de la classe)
• Web i blogs on es va actualitzant les tasques que fa
l’alumnat.
• Telèfon de la família si s’escau.

13. PROTOCOL EN UN POSSIBLE CAS COVID
En el moment que es detecti un possible cas de
simptomatologia compatible amb el COV-19 es seguirà el
següent procediment:
•

Un professional del centre prendrà la temperatura de
l’infant amb un termòmetre digital a distància, si
supera el 37º, conduirà a l’alumne a l’espai del teler
(planta baixa), que disposa de suficient ventilació.

•

Seguidament comunicarà al conserge que es posi en
contacte telefònic amb la família.

•

El conserge aviarà a algun membre de l’equip directiu
perquè ho comuniqui als SSTT.

13. PROTOCOL EN UN POSSIBLE CAS COVID
• L’alumne restarà en l’espai del teler fins que algun familiar
puguin vindre a buscar-lo. Durant aquest període quedarà a
la custodia d’un professional del centre.
• Es procedirà a la desinfecció amb gel hidroalcohòlic dels
materials i l’espai personal que ha ocupat l’infant dins de
l’aula, en el mateix moment.
• Es ventilarà i desinfectarà la zona del teler on ha estat
l’infant esperant fins que algun familiar ha vingut a buscar.
• Es comunicarà al servei de neteja que extremi la desinfecció
de l’aula de referència de l’alumne amb possible
simptomatologia COVID-19.

14. SEGUIMENT DEL PLA
Es constituirà una comissió encarregada d’observar i avaluar el
pla de reobertura, qui s’encarregarà de dissenyar una pauta
d’observació i seguiment dels diferents indicadors. Al final de
cada trimestre farà unes propostes de millora per ajustar les
diferents actuacions.
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ PEL SEGUIMENT DEL PLA

Coordinadora de Riscos Laborals
Coordinadora de Primària
Coordinadora de Infantil
Coordinadora de Menjador
Equip Directiu

14. SEGUIMENT DEL PLA
GRAELLA DE REGISTRE PEL SEGUIMENT DEL PLA
ASPECTES A VALORAR
Temporització

Flux de circulació

Sistema de neteja

Alumnes amb
simptomatologia
Activitats
complementàries

Entrades
Sortides
Esbarjo
Menjador
Passadissos
Accessos a l’edifici
Aules
Espais comuns
Gimnàs
Materials comuns
Detecció
Aïllament
Contacte amb la família
Sortides
Activitats extraescolars
Acollida

FUNCIONAMENT

14. SEGUIMENT DEL PLA

INDICADORS DELS DIFERENTS ASPECTES DEL PLA

Temporització

Sincronia en les entrades, sortides i
desplaçaments
seguint els horaris previstos
Flux de circulació
Inexistència decontacteentrediferents grups
estables.
Sistema de neteja
Les aules, espais i materials presenten una
neteja adient a les necessitats COVID
Alumnes amb simptomatologia Es segueix el protocol establert
Es mantén el contacte ambla família per saber
l’evolució del cas.
Activitats
Es segueix el protocol establert
complementàries

15. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EN CONFINAMENT
Durant el curs 2020-21 en els casos d’alumnes confinat
i/o grups classe confinats s’ha gestionat de la manera que
estava planificada i la proposta és de continuar en la
mateixa línea (aspectes que es detallen en la pàgina
següent)
A més a més la comissió TAC vetllarà igual que el curs
passat per l’equitat digital, de manera que en el cas de
confinament l’alumnat que no té possibilitats de tenir eines
digitals a la seva llar se li deixarà en préstec alguns dels
materials del seu grup estable que determinarà també la
comissió TAC.

15.4. Organització en cas de nou confinament
TRAM EDUCATIU PETITS
ENTORN VIRTUAL

Moodle EIX

PROPOSTES
DIDÀCTIQUES

5 propostes setmanals:
 Llengua
 Matemàtiques
 Pensament computacional
 Educació emocional
 Educació artística

RETORN DE
L’ACTIVITAT
AVALUACIÓ
CONTACTE ALUMNAT I
FAMÍLIES

Retorn de les activitats mitjançant la plataforma moodle EIX
Reguladora
Correu electrònic a les famílies i directe des del moodle EIX
Comunicació directa de la tutora mitjançant el seu correu corporatiu.

15.4. Organització en cas de nou confinament
TRAM EDUCATIU MITJANS
ENTORN VIRTUAL

Moodle EIX

PROPOSTES
DIDÀCTIQUES

3 propostes setmanals:
Alternança cada setmana
 Català ó Medi
 Anglès ó Castellà
 Mates ó P. Computacional
+ estona de lectura diària
+ diari personal
+ retos semanales (dilluns)
+educació artística
Retorn de les activitats mitjançant les rúbriques del Tram educatiu de
cada àrea.
Reguladora
Correu electrònic a les famílies i directe des del moodle EIX
Comunicació directa de la tutora mitjançant el seu correu corporatiu.
Videotrucada setmanal amb subgrups de classe i activitats
d’aprenentatge que també es desenvoluparan per videotrucada: treball
d’expressió oral

RETORN DE
L’ACTIVITAT
AVALUACIÓ
CONTACTE ALUMNAT I
FAMÍLIES

15.4. Organització en cas de nou confinament
TRAM EDUCATIU GRANS
ENTORN VIRTUAL
PROPOSTES
DIDÀCTIQUES

RETORN DE L’ACTIVITAT
AVALUACIÓ
CONTACTE ALUMNAT I
FAMÍLIES

Classroom
G-Suite
3 propostes setmanals:
Alternança cada setmana
 Català ó Medi
 Anglès ó Castellà
 Mates ó P. Computacional
+ estona de lectura diària
+ diari personal
+ retos semanales (dilluns)
+ educació artística
Retorn de les activitats mitjançant les rúbriques del Classroom.
Reguladora
Correu electrònic a cada alumne/a directe des del Classroom
Comunicació directa de la tutora mitjançant el seu correu corporatiu.
Videotrucada setmanal amb tot el grup-classe i activitats
d’aprenentatge que també es desenvoluparan per videotrucada: treball
d’expressió oral.

