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ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

PROFESSORAT I SUPORTS 

- Especialitat de Música
- Especialitat d'E. Física
- Tutor/a per grup.
- Canvi de mestres per fer el  
   Català i el Castellà.
- Doblatge de mestres a  
   l'aula: 
   Racons, Anglès, suport  
   lectoescriptura a 1r i 2n.
- Atenció a la diversitat dins i  
  fora de l'aula.

GRUPS ESTABLES

- De P3 a 3r, 2 grups  
   per nivell. Ratio 25.
- 4rt, 3 grups. Ratio 25.
- 5è i 6è, 3 grups  
  per nivell. Ratio 16-17.
CICLES:
E .Infantil: P3, P4,P5
C. Mitjans: 1r,2n,3r
C. Grans: 4t, 5è, 6è



ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

PROPOSTA PEDAGÒGICA
CONFINAMENT DE GRUPS O 

D'ALUMNES:
-Modalitat síncrona i asíncrona.
-Implementació de l'entorn virtual 
Classroom. 
-Correu electrònic per a cada alumne  
  domini vilaolimpica.com.
-Materials  penjats al Classroom.
PRIMÀRIA:
Dues videoconferències diàries: matí i 
tarda. Grups de 25 es faran en dos 
torns.
INFANTIL
Una vidaconferència al dia en dos torn 
per classe.

GESTIÓ DE CASOS COVID
- Requisits per entrar al centre:  
   Absència de simptomatologia, no     
   contacte estret amb positiu  
   confirmat.
-Les famílies han de signar a l'inici de  
  curs una declaració responsable.
-Assignació al centre d'un responsable  
 COVID. Gestió dels casos.
-Persones amb vacunació completa  
  i/o que han passat Covid els últims  
  6m, no confinament. Test TAR el  
  mateix dia a la farmàcia.
. Persones no vacunades o que no han 
passat Covid: confinament 10 dies, 
PCR a partir del 4t dia.



MESURES DE PROTECCIÓ

- Grups de convivència estable.
- Ús de la mascareta de 1r a 6è.
- Higiene de mans.
- No es prendrà temperatura.
- L'alumnat podrà compartir el material.
- Ventilació a les aules (obrir portes i finestres).
- Compartir menjador, assignant places fixes. (P3 a 2n aules i 3r a 6è  
   al menjador).
- Trobada de diferents grups bombolla al pati però amb mascareta a  
   Primària, i a Infantil sense mascareta però amb grups  
   bombolla separats.
- Famílies de P3 poden entrar a l'aula per fer adaptació.
- Reunions amb famílies preferentment virtuals.



PATIS I MENJADOR

-Tres horaris de pati amb tres espais:
MATI:
Infantil a les 11h al pati de sorra.
1r a les 11h pati de pista.
2n i 3r a les 11h pati de pista i poliesportiu.
4rt 10:30h pati de pista i poliesportiu.
5è i 6è a les 10:00h pati de pista i poliesportiu.
MIGDIA:
Ed. Infantil: DINAR de 12:30h a 13:30h - PATI (sorra) de13:30h a 14:30h
1r i 2n: DINAR de 13:30h a 14:30h - PATI (sorra) de 12:30h a 13:30h
3r i 4t: DINAR de 12:30h a 13:30h – PATI (pista) de 13:30h a 14:30h
5è i 6è: DINAR de 13:30h a 14:30h – PATI (pista) de 12:30h a 13:30h



ENTRADES I SORTIDES 

Entrades i sortides esglaonades. Tres portes.

La gradació horària dels grups P3, P4 i P5 serà la següent: Porta Principal
P5: entrada a les 8:50h – sortida a les 15:50h
P4: entrada a les 9:00h – sortida a les 16:00h
P3: entrada a les 9:10h – sortida a les 16:10h
La gradació horària dels grups de 1r, 2n i 3r serà la següent: Porta darrera Ronda
3r: entrada a les 8:50h – sortida a les 15:50h
2n: entrada a les 9:00h – sortida a les 16:00h
1r: entrada a les 9:10h – sortida a les 16:10h
La gradació horària dels grups de 4t, 5è i 6è serà la següent: Porta Pati Pista
6è: entrada a les 8:50h – sortida a les 15:50h
5è: entrada a les 9:00h – sortida a les 16:00h
4t: entrada a les 9:10h- sortida a les 16:10h



ENTRADES, SORTIDES, AULES,CIRCULACIÓ 



ENTRADES, SORTIDES, AULES I CIRCULACIÓ 




