
 
 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS PER A L’ORGANITZACIÓ DELS 
CENTRES PER AL CURS 2020-2021 

 
GRUPS ESTABLES  
 
• Quan es parla de grup estable, hi ha un nombre màxim d'alumnes?  
Sí, a l’escenari A el nombre d’alumnes per un grup classe segons el que està               
establert en la normativa (25 alumnes). Entrant amb l’escenari B 2’25 metres            
quadrats per alumne. En el nostre cas per cumplir la normativa sanitària només hi              
podien estar 23 alumnes. 
 
• S’han fet grups heterogenis?.  
A nivell de Claustre i Consell escolar es varen aprovar uns criteris per poder fer els                
desdoblaments i fer grups heterogenis.  
 
 • A un grup estable hi pot anar més d’un docent?  
Sí, i el o la docent que no forma part del grup estable s’ha de posar la mascareta  
 
• Quins docents formen part d’un grup estable?  
El docent que està en tot moment amb el seu grup estable de convivencia, en el                
nostre cas el tutor/a. 
 
 • Es mantenen les especialitats per actuar en els diferents grups?  
Sí, es mantenen. Pot haver atenció de professorat especialista en més d’un grup,             
respectant sempre les mesures de protecció establertes. 
 
Per què hi ha 3 grups mixtes i tota la resta són desdoblaments de curs en 2 
grups? 

Els grups de 2n, 3r, 5è i 6è són els més nombrosos del centre. Per fer                
l’escenari A del pla de contingència havíem de reduir aquests grups amb un màxim              
de 25 alumnes per grup i amb la plantilla de mestres de la que disposàvem vàrem                
prioritzar el curs de 6è per ajudar-los en la transició a secundària. Ens vàrem veure               
obligades a fer 3 grups mixtes i vàrem considerar que 2n i 3r era millor opció que 5è                  
i 6è. D’aquesta manera ens quedava la biblioteca, la ràdio i el menjador lliures per               
poder realitzar el servei de menjador sense gaires complicacions.  

 
A l’escenari B hem hagut de baixar la ratio a 20 i gràcies a que encara                

disposàvem de 2 espais hem pogut desdoblar 1r i 4t. L’únic espai que no l’hem               
transformat en aula d’un GEC és el menjador i s’emprarà per aquest fi i per les                
classes de religió. Si feiem una nova unitat havíem de demanar un espai municipal              



per traslladar-hi un grup i hem volgut evitar aquest moviment per tot el que comporta               
a nivell organitzatiu i també emocional. 
 
Per què a 4t el desdoblament és desigual en número: 15 i 10? 
 
Pel fet que l’espai disponible té un aforament màxim de 10-11 persones per tal que 
es puguin respectar la distància de seguretat. 
 
Per què cada alumne no du el seu material de casa? 
 
A l’ideari de l’escola ens definim com una escola sostenible i en la que tenim el                
material socialitzat per no crear diferències i per no incentivar el consumisme. D’altra             
banda si els alumnes no traslladen el material minimitzam el risc de contagis en el               
cas que hi hagi un cas a casa. 
 
 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
Quin és el distanciament físic interpersonal establert de manera general?  
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 sempre que sigui possible. 
 
Quines mesures de prevenció cal aplicar quan coincideixen en un lloc           
alumnes i personal de més d’un grup estable?  
Cal mantenir la distància física interpersonal de seguretat d’1,5 metres. 
 
 
Els centres disposaran de solució hidroalcohòlica? Qui assumeix la compra          
d’aquest material? 
Sí, La Conselleria dotarà d’una botella hidroalcohòlica per grup i aportarà garrafes            
per poder-les rellenar. (Encara no està per escrit es va dir a una reunió). 
L’ajuntament ens ha dotat d’eixugadors de paper d’un sol ús per evitar usar els              
d’aire. 
 
Qui facilitarà les mascaretes? 
La Conselleria d’Educació facilitarà als centres de la seva titularitat mascaretes            

reutilitzables per el personal docent i no docent. Els alumnes han de portar les              
mascaretes de casa. També aportaran mampares protectores de cara i bates per            
l’aula d’aïllament. 
 
Què passa si un alumne o alumna no porta mascareta? 
 El centre disposarà d’un estoc de mascaretes per aquests casos. 
 



Es pot compartir el material pedagògic i/o escolar?  
Sí, però és recomanable que sempre que sigui possible el material sigui d’ús             
individual. Tot el material compartit s’haurà de desinfectar al final de la joranda. 
 
El material dintre d'un grup estable es pot compartir sense desinfectar dintre            
d'aquest grup o s'ha de desinfectar?  
És recomanable que sempre que sigui possible el material sigui d’ús individual.            
Encara que sigui dins d’un grup estable caldrà desinfectar el material compartit            
almenys un cop al dia al finalitzar la jornada. 
 
ESPAIS 
 
Els grups han d’estar sempre a la mateixa aula/espai?  
De manera general sí. Cal evitar el màxim la circulació dels grups dins el centre. 
 
On es pot fer l’educació física?  
Sempre que sigui possible a l’aire lliure i de manera excepcional al gimnàs . 
 
Poden coincidir més d’un grup estable al pati?  
Sí. Quan hi hagi més d’un grup estable al pati que és el nostre cas es procurarà que 
cada grup es mantingui dins la seva zonificació per tal de mantenir la distància amb 
la resta de grups GEC. 
 
 
 
 
FLUXOS DE CIRCULACIÓ I ALTRES ACTIVITATS  
 
Quants punts d’entrada i sortida hi ha d’haver en un centre? 
Hem habilitat el major nombre d’accessos possibles per evitar aglomeracions i 
agilitzar les entrades i sortides. 
 
Per què no podem fer entrades relaxades de 8:55 a 9:05?  
 

Aquest curs la Conselleria ens ha dit que podem emprar fins a 30 minuts              
diaris destinats a escalonar entrades i sortides per evitar aglomeracions. Hem           
considerat que els mestres i les famílies es poden ajustar millor a l’horari fent les               
entrades relaxades de 9 a 9:15.  
 
Per què els alumnes de 4 i 5 anys i 1r cicle de primària entren per un accés i 
surten per un de diferent? 
 

Considerant la major autonomia dels alumnes de 1r, 2n i 3r, aquests entren             
per l’accés més llunyà a la porta d’entrada i els de 4 i 5 per la més propera. En canvi                    
per les sortides hem de tenir en compte que els mestres del primer cicle hauran de                



veure els pares que esperin a les barreres des del porxo i per això ens veim obligats                 
a fer les seves sortides per l’accés 3. Per a les sortides els mestres de 4 i 5 anys                   
sortiran 15 minuts abans al pati i podran acostar-se millor a l’accés 4. 
 
 
 
Com es gestionarà la circulació pels passadissos i els accessos als serveis?            
Als passadissos i als lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin alumnes de més              
d’un grup estable. Quan coincideixin alumnes de més d’un grup estable caldrà            
mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. Cada grup           
estable té el seu bany. 
 
Es poden dur a terme activitats amb la participació de persones externes?  
Sí. Els centres poden dur terme les activitats previstes en la seva programació             
general anual, com activitats dins del centre amb personal extern, amb les            
adaptacions que calguin, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària. Les            
persones que entrin al centre externes hauran de registrar-se en un full de control a               
secretaria. 
 
Poden entrar les mares i els pares al centre? 
Es recomana que no. Si en algun moment és necessari, només pot entrar un               

progenitor, que ha de portar mascareta. Sempre que sigui possible s’ha d’entrar            
amb cita prèvia.  
 
Es mantindrà l’escola matinera al centre? 

Sí. Els centre ha d’habilitat el gimnàs ja que permet mantenir la distància              
interpersonal d’1,5 metres. Tots els alumnes (infantil i primària hauran de dur            
mascareta). Els alumnes de primària entraran totsols cap el gimnàs per l’accés 3             
(barreres bar Norai) i els d’infantil el progenitor l’acompanyarà fins la porta marró de              
l’edifici.  
Quan finalitzi el període d’acollida, la monitora acompanyarà els infants d’infantil a             

la seva aula de referència i els de primària aniran sols també cap a la seva aula, i                  
tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes. Acabat l’horari             
d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 
 
La Monitora durà un registre diari dels usuaris. 
 
Es poden fer reunions i activitats presencials amb la comunitat educativa?  
Es poden mantenir si s’assegura la distància interpersonal d’1,5 metres i l’ús de             
mascareta i amb un màxim de 10 persones, però es recomana que en totes les               
relacions amb la comunitat educativa es prioritzin els formats telemàtics. Tot el            
professorat haurà de dur un registre de les famílies que han entrat al centre per               
parlar amb ells. 


