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1. INTRODUCCIÓ
Aquest pla s’ha elaborat amb caràcter provisional el mes de juliol de 2020. Especifica les
línies d’actuació i de funcionament pedagògic que es duran a terme el curs 2020-2021 a raó
de les mesures excepcionals indicades per al Departament d’Educació arran de la COVID-19.
L’Institut Escola Antaviana completarà la seva etapa de creixement com a institut escola.
Comptarà, així doncs, amb els següents grups de nivell i línies:
ETAPA INFANTIL
NIVELL

LÍNIES

TOTAL ALUMNAT

P3

2

44

P4

2

50

P5

2

50

ETAPA PRIMÀRIA
NIVELL

LÍNIES

TOTAL ALUMNAT

1r

2

51

2n

2

50

3r

2

51

4t

2

51

5è

2

51

6è

2

51

ETAPA SECUNDÀRIA
1r

3

81

2n

2

54

3r

2

54

4t

2

58

TOTAL ALUMNAT CENTRE: 696
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En algun nivell, els grups naturals s’han modificat en grups estables de convivència, com es
detalla en l’apartat corresponent. Sense superar, en cap cas, la ràtio màxima establerta per
a cada grup.
L’equip humà del centre respon al següent organigrama:
EQUIP DIRECTIU

CÀRRECS
Director
2 Caps d’Estudis
Cap d’estudis adjunta (nova incorporació).
Coordinador pedagògic
Secretari

EQUIP DOCENT

NOMBRE DOCENTS

INFANTIL

8,5

PRIMÀRIA

13

SECUNDÀRIA

25
PERSONAL DE SUPORT EDUCATIU

TIS

1

EMO

1

EDUCADORA SOCIAL

1

MALL

2

LOGOPEDES CREDA

2

TEI

1

AUXILIAR EE

1

MESTRA D’EE

2

ORIENTADOR EDUCATIU ESO

1

ORIENTADOR EDUCATIU SIEI ESO

1
PERSONAL PAS

CONSERGES

2

ADMINISTRATIVES

2
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2. CONTINGUT DEL PLA D’OBERTURA
a. Diagnosi
La pandèmia i el període de confinament ha obligat a fer un replantejament pedagògic, de
continguts i metodològic, a tots els centres educatius.
En el cas del nostre centre, d’Antaviana, el fet de disposar ja d’una plataforma de
comunicació interna digital en funcionament i d’un entorn virtual d’ensenyament i
aprenentatge (classroom), al qual tot l’alumnat a partir de 4t de primària hi està avesat, ens
va facilitar molt l’organització a distància, tant pel que fa a l’acció educativa, com a la
creació i distribució de continguts i materials pedagògics interdisciplinaris i la comunicació
amb alumnat i famílies.
L’equip educatiu del centre va realitzar l’inventari de dispositius informàtics de les famílies,
un cop feta aquesta feina de rastreig es van oferir alguns ordinadors del centre i es van
repartir les tauletes del Pla de Xoc.
Durant el confinament l’objectiu prioritari fou mantenir el contacte amb l’alumnat i les
seves famílies mitjançant correu electrònic, mòbil i de manera sistemàtica amb trobades
telemàtiques. S’establí un contacte setmanal mitjançant la plataforma telemàtica del MEET
de gmail. Les tutories feien una convocatòria setmanal per mantenir el contacte i
l’aclariment de les tasques setmanals que s’enviaven per correu a les famílies. A part
d’aquest seguiment tutorial, es va fer un acompanyament més acurat envers l’alumnat més
vulnerable. En aquest sentit, els professionals de la SEI, SIAL i AA mantenien unes trobades
setmanals per MEET o a través de trucada telefònica.
A nivell d’organització del professorat, es van establir coordinacions per nivells amb els i les
mestres que intervenien en el grup classe. Durant un cop a la setmana es feia una reunió
virtual, on s’establia un eix temàtic de treball i es feien les propostes de treball a l’entorn de
quatre eixos:
- Llegim, escrivim i parlem (competència lingüística).
- Competència matemàtica.
- Projecte social i natural.
- Creativitat (competències artístiques).
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Cada tutor enviava, setmanalment, les propostes acordades amb un document de centre
per correu electrònic. Un cop rebut el correu, l’alumnat accedia a les tasques a partir de
diferents espais virtuals de comunicació i aprenentatge acordats a cada nivell:
- Google Sites: Educació Infantil, Cicle inicial i 3r.
- Classroom: 4t, 5è i 6è.
Pel que fa a l’etapa de Secundària, tot l’alumnat d’ESO compta amb el seu chromebook
personal, i tot l’alumnat d’Antaviana, professorat i personal educatiu, té correu electrònic
amb el domini del centre i tenim els correus de totes les famílies organitzats per grups.
Això va permetre que ja des de la primera setmana de confinament poguéssim fer arribar a
l’alumnat contingut d’enfocament competencial de cada matèria que podien treballar en
paper o en suport digital , i fer les reunions de juntes de la 2a avaluació la setmana del 16 de
març com estava previst en calendari intern. Els informes de 2a avaluació es van lliurar per
correu electrònic la data prevista també.
A partir de la primera setmana de confinament, vam fer reunions d’equip docent setmanals,
reunions de l’equip de diversitat (CAD) quinzenals, amb presència d’EAP, per organitzar el
seguiment i acompanyament de l’alumnat vulnerable, i vam fer un claustre el divendres
abans de Setmana Santa.
A partir de la tercera setmana, i rebudes les pertinents instruccions del Departament
d’Educació, vam crear un dossier de treball setmanal amb una sola línia temàtica i de caire
interdisciplinari, amb la participació d’entre 3 i 4 matèries de diferents àmbits. Dossier que
l’alumnat rebia i presentava com a tasca via classroom, després d’haver rebut una
convocatòria de trobada virtual amb el docent de cada matèria on es feia una petita càpsula
explicativa de com calia fer les activitats. També setmanalment, es va organitzar una
trobada virtual amb el tutor o la tutora del grup classe.
Amb tot, el seguiment i presentació de tasques ha estat a l’entorn del 65% de l’alumnat.
L’equip de diversitat (MALL, CREDA, Orientador educatiu) han fet el seguiment i
acompanyament de l’alumnat amb NEE. La TIS ha fet el seguiment de l’alumnat amb NESE i
tota aquest acció ha estat supervisada pels membres de l’equip directiu.
Es van preveure dossiers de recuperació per a l’alumnat que tenia el primer i segon
trimestre pendent d’una matèria particular i es van organitzar virtualment les sessions de 3a
avaluació, ordinària i extraordinària, amb el corresponent lliurament d’informes via correu
electrònic.
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b. Organització de grups estables
1r d’ESO
Determinació de grups:
1r ESO A
1r ESO B
1r ESO C
1r ESO D

2n d’ESO
Determinació de grups:
2n d’ESO A
2n d’ESO B

3r d’ESO
Determinació de grups:
3r d’ESO A
3r d’ESO B

4t d’ESO
Determinació de grups:
4t d’ESO A
4t d’ESO B

Criteris de configuració
● Els tres nivells de 1r d’ESO s’han convertit en 4 grups
estables per reforçar la presència i l’acció tutorial.
● Cada grup compta amb una ràtio d’entre 18/19
alumnes.
● L’alumnat SIEI i SIAL es troben ubicats al grup de 1r B i
2n B que és l’únic que comptarà amb dues tutores de
referència, una d’elles l’Orientador/a Educatiu/va.
● Cada Grup Estable de Convivència comptarà amb la
seva aula de referència on hi farà la major part de les
matèries al llarg del marc lectiu.
● Els grups s’han fet amb criteris d’heterogeneïtat.

Criteris de configuració
● S’han mantingut els grups classe amb una ràtio de 27
alumnes.
● Cadascun d’aquest grups formarà un Grup Estable de
Convivència i comptarà amb la seva aula de referència
on hi farà la major part de les matèries al llarg del
marc lectiu.
● Els grups s’han fet amb criteris d’heterogeneïtat.

Criteris de configuració
● S’han mantingut els grups classe amb una ràtio de 27
alumnes.
● Cadascun d’aquest grups formarà un Grup Estable de
Convivència i comptarà amb la seva aula de referència
on hi farà la major part de les matèries al llarg del
marc lectiu.
● Els grups s’han fet amb criteris d’heterogeneïtat.

Criteris de configuració
● Les dues línies de 4t d’ESO s’han convertit en tres
grups estables.
● Cada grup compta amb una ràtio de 18/20 alumnes.
● Els grups s’han fet en funció de l’itinerari que ha triat
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4t d’ESO C
●
●
●
●
●

cada alumne/a:
Grup A: Itinerari Acadèmic Humanístic Social.
Grup B: Itinerari Acadèmic Científic i Social.
Grup C: Itinerari Aplicat.
Cada grup tindrà una aula on hi farà totes les hores
lectives.
Cada grup compta amb un tutor/a de referència.

Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran al llarg del curs 20-21:
CURSNIVELLGRUP

NOMBRE
ALUMNAT

MESTRE
ESTABLE

ALTRES
DOCENTS QUE
INTERVENEN
AMB MESURES
DE SEGURETAT

P3 A

22

1 Marina

1 PMU

P3 B

22

2 Gloria/?

P4 A

25

P4 B

PERSONAL
D’ATENCIÓ
EDUCATIVA
ESTABLE AL
GRUP

PERSONAL
D’ATENCIÓ
EDUCATIVA
AMB
MESURES

ESPAI
ESTABLE

2 MEE, TEI

SIAL

AO

1 PMU

2 MEE, TEI

SIAL

AO

2 Meritxell/?

1 PMU

2 MEE,
REFORÇ

AO

25

2 Neus / ¿

1 PMU

2 MEE,
REFORÇ

AO

P5 A

25

1 Sílvia

2 PMU, PAN

2 MEE,
REFORÇ

AO

P5 B

25

2 Sonia/?

2 PMU, PAN

2 MEE,
REFORÇ

AO

1A

25

1 Laia

3 PMU,
PAN,PEF

1 MEE

2 SIAL, SIEI

AO

1B

25

1 Cristina

2 PMU, PEF

1 MEE

2 SIAL, SIEI

AO
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2A

25

2 Cristina / ¿

3 PMU,
PAN,PEF

1 MEE

2 SIAL, SIEI

AO

2B

25

1 PRI

3 PMU,
PAN,PEF

1 MEE

2 SIAL, SIEI

AO

3A

25

2 Leo/ ¿

3 PMU,
PAN,PEF

2 MEE,
AUX.EE

1 SIAL

AO

3B

25

1 Fran

2 PMU, PEF

2 MEE,
AUX.EE

1 SIEI

AO

4A

25

1 Lorena

3 PMU, PAN,
religió

1 MEE

4B

25

1 Pau

4 PMU,
PAN,PEF,
religió.

1 MEE

5A

25

2 Inma / Jordi

3 PMU,
PAN,PEF

3 AA, MEE,
vetlladora

AO

5B

25

Raul

2 PMU, PAN

2 AA, MEE

AO

6A

25

Aureli

3 PMU,
PAN,PEF

2 AA, MEE

6B

25

Laura

3 PMU,
PAN,PEF

2 AA, MEE

CURS-NIVELLGRUP

NOMBRE
ALUMNAT

PROFESSORAT
ESTABLE

ALTRES
DOCENTS QUE
INTERVENEN
AMB
MESURES DE
SEGURETAT

1r ESO A

20

9

3

PERSONAL
D’ATENCIÓ
EDUCATIVA
ESTABLE AL
GRUP

AO

1 SIEI

2 SIAL, SIEI

AO

AO

AO

PERSONAL
D’ATENCIÓ
EDUCATIVA
AMB
MESURES DE
SEGURETAT

ESPAI ESTABLE

2

AULA GRUP

8

+LABORATORI (1
cop setmana)+
TALLER (1 cop
setmana)

2

AULA GRUP
+LABORATORI (1
cop setmana)+
TALLER (1 cop
setmana)

3

2

AULA GRUP
+LABORATORI (1
cop setmana)+
TALLER (1 cop
setmana)

9

3

2

AULA GRUP
+LABORATORI (1
cop setmana)+
TALLER (1 cop
setmana)

27

4

5

2

AULA GRUP
+LABORATORI (1
cop setmana)+
TALLER (1 cop
setmana)

2n ESO B

27

4

5

2

AULA GRUP
+LABORATORI (1
cop setmana)+
TALLER (1 cop
setmana)

3r ESO A

27

5

4

2

AULA GRUP
+LABORATORI (1
cop setmana)+
TALLER (1 cop
setmana)

3r ESO B

27

5

4

2

AULA GRUP
+LABORATORI (1
cop setmana)+
TALLER (1 cop
setmana)

4t ESO A

18

7

1

1

AULA GRUP
+LABORATORI (1
cop setmana)+
TALLER (1 cop
setmana)

4t ESO B

18

8

1

1

AULA GRUP
+LABORATORI (1
cop setmana)+
TALLER (1 cop
setmana)

4t ESO C

21

8

1

1

AULA GRUP
+LABORATORI (1
cop setmana)+
TALLER (1 cop
setmana)

1r ESO B

19

9

3

1r ESO C

20

9

1r ESO D

20

2n ESO A

3

2

1

1
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c. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica
de suport educatiu
Abans de l’inici oficial del curs escolar, Antaviana estableix un calendari de trobada amb
l’alumnat que requereix una anticipació dels esdeveniments, sobretot amb l’alumnat TEA.
La setmana del 7 al 10 de setembre es convoca individualment i, en aquests moments de
pandèmia, amb un membre de la família a saludar al seu tutor o tutora o conèixer-la si es
nova en el centre. Aquesta mesura té com a objectiu acompanyar i apaivagar el neguit que
generen els canvis en cert alumnat.
L’objectiu del centre és fer la intervenció dels mestres d’atenció a la diversitat a l’aula. No
obstant, l’alumnat de SIEI necessita estones d’acompanyament i desconnexió de l’aula
ordinària, per la qual cosa habilitarem un marc horari de l’aula de la SIEI amb les mesures de
protecció especificades en el Pla d’actuació del Departament d’Educació.
Per altra banda, l’alumnat que requereix la intervenció de la logopèdia (personal CREDA),
continuarà amb les sessions individuals a l’aula de logopèdia del centre i amb els equips de
protecció que ja han estat encarregats a Inclusiva del Consorci d’educació de Barcelona.
El centre ha assignat el despatx que hi ha a la sala de mestres com a espai de treball i reunió
de l’EAP.
En relació a les reunions d’assessorament sol·licitades al CRETDIC s’habilitarà l’aula
d’educació especial com a espai de trobada, atès que la intervenció de l’especialista
d’Educació Especial es portarà a terme a dins l’aula ordinària amb grups específics.
Dins del disseny dels recursos específics, hem assignat uns referents per cicle per evitar la
circulació per diferents grups. Tenint en compte que el centre té les següents dotacions de
personal d’atenció a la diversitat:
ESPECIALITAT

DOTACIÓ

MEE

2 mestres EE

SIAL

2 mestres ALL
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SIEI

1 mestra i 1 educadora

EE

Auxiliar EE

Secundària

Orientador Educatiu

Secundària

Orientador Educatiu SIEI

Ed. Infantil

MEE (1)

Cicle Inical

MALL (1) - SIEI

Cicle Mitjà

MEE (2) - SIEI

Cicle Superior

MALL (2) – MEE (2)

Tanmateix, l’especificitat de l’agrupament SIEI comporta que es contemplin unes hores
d’aula SIEI pel grup (Veure graella apartat 2 SIEI).
Antaviana és un centre que compta amb alumnat SIEI i SIAL. Hi ha un seguit de matèries i aules

de específiques de suport que requereixen la barreja d’alumnes de diferents grups estables
que hauran de mantenir la distància de seguretat o l’ús de mascareta.
ACTIVITAT O
MATÈRIA

Religió

Aula d’acollida

GRUPS ESTABLES DE
PROCEDÈNCIA

DOCENT

HORARI (NOMBRE
D’HORES O
SESSIONS
SETMANALS)

5è A i B

1

1 sessió

6è A i B

1

1 sessió

3r A i B
4t A i B

1

1 sessió

OBSERVACIONS

La intervenció es
prioritzarà dins l’aula
ordinària.
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5è A i B
6è A i B

1

1 sessió

La intervenció es
prioritzarà dins l’aula
ordinària.

SIEI

1B, 3B, 4B, 6A i 1r ESO

3
- Thais Prat
(mestra).
- Orientador
secundària
- Zinnia González
(educadora

5 sessions

La SIEI fins a data d’avui
són 11 alumnes de
diferents cursos.

SIAL

1r A i B
3r A
6è A
1r d’ESO
2n d’ESO
3r d’ESO
4t ‘dESO

2
- Mónica Álvarez.
- Ma. Carmen
Canet.

1 sessió

A primària són 4
alumnes. Les sessions
van de 3 a 5 h. Depenent
de l’alumne. La majoria
de les sessions es porten
a terme a l’aula (mirada
inclusiva)

Logopèdia

1r A i B
3r A
6è A
1r d’ESO
2n d’ESO

2?

2 – 4 sessions.

Les sessions de logopèdia
són individuals.

El centre treballa amb la idea que aquest personal de suport entri a l’aula en suport individual o
codocència amb tot aquell alumnat que ho necessita. Exceptuant el suport de CREDA que es du a
terme fora de l’aula.
L’alumnat amb NEE d’aquestes característiques es concentra en un dels grups estables de cada
nivell. Així doncs, la distribució queda de la següent manera.
Nivell i grup

1r ESO B

Alumnat
SIEI

Alumnat
SIAL

4

Alumnat
SIEI+SIAL

Personal de
suport

Espai

1

OE+MALL+CREDA

Aula+espai extern

2n ESO B

3

MALL+CREDA

Aula+espai extern

3r ESO B

1

CREDA

Aula

4t ESO B

1

MALL

Aula

d. Organització de les entrades i sortides
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El centre habilita quatre accessos per entrar al centre. Tres dels accessos estaran controlats
pels conserges. L’accés de l’alumnat de 6è estarà controlat pels mestres tutors.
El centre té la possibilitat de diferents accessos especificats a la graella. Cada curs té
assignat una zona d’accés delimitada per unes marques en el lloc on haurà d’esperar
l’alumne per entrar. Tanmateix, davant el nombre elevat d’alumnes (690 alumnes), serà
obligatori l’ús de la mascareta en qualsevol espai del centre a partir de 1r de primària.
Els conserges o un membre de l’equip docent s’encarregarà d’obrir la porta i ordenar l’entrada al
centre així com de prendre la temperatura per l’ordre que s’especifica tot seguit:

- Educació infantil i primària:
Punt d’accés

Grup

Horari d’entrada

Horari de sortida

Porta Vermella escales

6è A i B

8:55 – 9:05 h.

16:25 – 16:35 h

Passatge Antaviana
4 portes
(p1 / p2 /p3 / p4)

5è A (P1)

8:50 – 8: 55 h.

16:20 – 16:25 h.

5è B (P3)

8:50 – 8: 55 h.

16:20 – 16:25 h.

4t A (P2)

8:55 – 9:00 h.

16:25 – 16:30 h

4t B (P4)

8:55 – 9:00 h.

16:25 – 16:30 h

3 A (P1)

9:00 – 9:05 h.

16:30 – 16:35 h

3 B (P3)

9:00 – 9:05 h.

16:30 – 16:35 h

2A (P2)

9:05 – 9:10 h.

16:35 – 16:40 h.

2B (P4)

9:05 – 9:10 h.

16:35 – 16:40 h.

P5A i P5B

8:50 – 9:00 h.

16:20 – 16:30 h.

1Ai1B

9:00 – 9:10 h.

16:30 – 16:40 h

Nou Barris
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Porta escales P3

P4A i P4B

9:00 – 9:10 h.

16:25 – 16:35 h

P3A i P3B

9:10 – 9:20 h.

16:15-16:25 h.

- Educació secundària:
Punt d’accés

GEC

Hora
entrada
matí

Hora sortida
matí

Hora entrada tarda

Hora sortida
tarda

Passatge
d’Antaviana

1r ESO A

08.00 h

14.40h/13.00 h

14.50 h

16.20 h

1r ESO B

08.05 h

14.45h/13.05 h

14.55 h

16.25 h

1r ESO C

08.10 h

14.50h/13.10 h

15.00 h

16.30 h

1r ESO D

08.15 h

14.55h/13.15 h

15.05 h

16.35 h

2n ESO A

08.00 h

14.40h/13.00 h

14.55 h

16.25 h

Nou Barris
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Escales P3

Accés Ateneu

2n ESO B

08.05 h

14.45h/13.05 h

15.00 h

16.30h

3r ESO A

08.00 h

14.40h/13.00h

14.50 h

16.20 h

3r ESO B

08.05 h

14.45h/13.05h

14.55 h

16.25 h

4t ESO A

08.00 h

14.40h/13.00 h

14.55 h

16.25 h

4t ESO B

08.05 h

14.45h/13.05 h

15.00 h

16.30 h

4t ESO C

08.10 h

14.50h/13.10 h

15.05 h

16.35 h

Les franges horàries d’entrades i sortides, d’haver-se de mantenir en aquest escalat, rotaran
cada trimestre perquè no siguin sempre els mateixos els grups que vegin alterat el seu
horari d’entrada i sortida que seria habitual.
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Els grups es mantindran en una zona estanca a l’exterior del centre i comptaran en tot moment amb
l’acompanyament del docent que tingui assignada la primera franja de matí.
A la sortida, serà el docent que estigui a l’aula amb el grup el que en farà l’acompanyament.
Tot l’alumnat haurà de portar mascareta en qualsevol espai del centre i no hi podrà sense
mascareta.
e. Organització de l’espai d’esbarjo
L’espai físic d’Antaviana no pot cobrir les necessitats de pati per als grups que tenim actualment amb
les mesures de seguretat que regeixen.
És per això que des de direcció s’han sol·licitat als CEB els corresponents permisos per tenir accés a
zones exteriors, diàfanes o enjardinades, contigües al centre.
En el moment d’elaboració d’aquest pla, restem a l’espera de resposta.
En qualsevol cas, s’ha previst que l’alumnat pugui disposar de zones estanques per a cadascun dels
grups estables, sortiran al pati amb la mascareta i el professorat de guàrdia tindrà cura d’aquesta
mesura així com que mantinguin la distància d’1,5 m entre alumnat de grups estables diferents.

- Educació infantil:
L’horari d’infantil es faran dos torns de patis. El primer torn de 10:30 – 11 h. El farà P4 (A i B)
i P5 (A i B), utilitzant dos espais diferents: el pati nou i el pati d’infantil.
CURS

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

P4 A i B

Pati nou

Pati infantil

Pati nou

Pati infantil

Pati nou

P5 A i B

Pati infantil

Pati nou

Pati infantil

Pati nou

Pati Infantil

Els nens i nenes de P3 A i B utilitzaran l’espai del pati d’Infantil de les 11 – 11’30 h.

- Educació primària:
L’horari de pati a primària serà de 11 – 11’30 h en quatre espais diferenciats i permutables
diàriament. S’utilitzaran la pista i el pati nou amb divisions físiques per cadascun dels grups
classe amb les mesures de distanciament i ús de mascareta.
A nivell exterior hem formalitzat la demanda al Consorci per habilitar el passatge Antaviana
per dues classes del mateix nivell amb separació física.
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A part del passatge, un dia a la setmana dues classes del mateix nivell aniran amb dos
mestres a fer un tomb per l’espai proper de Collserola.
Un dia la setmana hi haurà un pati a l’aula amb jocs de taula.
CURS

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

1r

Pati

Pati

Aula

Pati

Pati

2n

Pati

Passeig

Pista

Passatge

Aula

3r

Passeig

Pista

Passatge

Aula

Pati

4t

Pista

Pati

Passeig

Aula

Passatge

5è

Passatge

Aula

Pati

Passeig

Pista

6è

Aula

Passatge

Pati

Pista

Passeig

- Educació secundària:
GRUP

Dilluns

1r ESO A

10.00 a 10.20 h

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres
10.00 a 10.20 h

10.30 a 11.00 h

1r ESO C
1r ESO B

12.00 a 12.20 h

12.00 a 12.20 h

10.00 a 10.20 h

10.00 a 10.20 h
10.30 a 11.00 h

1r ESO D
2n ESO A

12.20 a 12.40 h

12.20 a 12.40 h

10.00 a 10.20 h

10.00 a 10.20 h
10.30 a 11.00 h

2n ESO B
3r ESO A

12.00 a 12.20 h

12.00 a 12.20 h

10.00 a 10.20 h

10.00 a 10.20 h
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10.30 a 11.00 h

3r ESO B
12.00 a 12.20 h

12.00 a 12.20 h

4t d’ESO A
10.00 a 10.20 h

4t d’ESO B

10.00 a 10.20 h
10.45 a 11.10 h

12.20 a 12.40 h

12.20 a 12.40 h

4t d’ESO C

f. Relació amb la comunitat educativa
Les sessions del consell escolar es preveuen com cada curs escolar amb una sessió per
trimestre. Es valorarà si es fa presencial o telemàtica segons el moment i la situació de la
pandèmia, seguint les instruccions del departament d’educació i de salut.
La difusió i informació del pla d’organització del centre a les famílies es farà durant el mes
de setembre. Les reunions es faran per nivell, on hi haurà una primera part conjunta
(menjador) i una segona part de tutoria per classes (aula). Sempre mantenint la distància de
seguretat, i si no és possible, utilitzant la mascareta.
CURS / NIVELL

DATA

P3

3 de setembre

P4 i P5

28 de setembre

1r i 2n

22 de setembre

3r i 4t

21 de setembre

5è

23 de setembre

6è

17 de setembre
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ESO

15 i 16 de setembre (provisional)

El procediment de comunicació amb les famílies s’inicia amb la reunió general que es farà
al setembre a cadascun dels nivells. A partir d’aquí cada tutor durant el curs programa pels
diferents mitjans que disposem (correus electrònics, tutories individuals, reunions grupals
presencials o virtuals...) les comunicacions que li calen per realitzar el seguiment i
acompanyament necessaris tant del grup com de cadascun dels alumnes.

g. Servei de menjador
Per poder atendre tots els usuaris de menjador en l’horari habitual, no és suficient fer torns
en l’espai que disposem, per això hem habilitat altres espais que faran la funció de
menjador:
CURS-NIVELL-GRUP

HORA DE DINAR

ESPAI

P3A / P3B

12:45h

Classe

P4A / P4B

12:45h

Classe

P5A / P5B

12:45h

Classe

1rA / 1rB

12:45h

Classe

2nA / 2nB

12:45h

Classe

3rA / 3rB

12:45h

Classe

4tA / 4tB

12:30h – 13:00h

Menjador (1r torn)

5èA / 5èB

13:15h – 13:45h

Menjador (2n torn)
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6è A / 6èB

14:00h – 14:30h

Menjador (3r torn)

Secundària (dt/dc/dj)

14:40h – 15:00h

14:40h – 15:00h

La neteja de l’espai per dinar s’haurà de realitzar abans i després de menjar. A tots els nivells
es farà partícips de la neteja als alumnes, les tasques de neteja s’adaptaran a cadascuna de
les edats i capacitats dels alumnes. Aquesta activitat serà una eina pedagògica per treballar
la higiene, la cura dels espais i materials i la responsabilitat de l’individu davant la prevenció
de contagi per la covid-19.
Després de la neteja dels alumnes amb el suport dels monitors, de les aules a on han dinat
caldrà que una persona de la neteja faci una passada per la classe.
Caldran galledes/contenidors per a la gestió dels residus en cadascun dels espais.

h. Pla de Neteja
Les mesures de neteja dels espais de l’IE Antaviana se centren principalment en les aules
ordinàries de l’edifici principal, edifici secundària i dos mòduls de 1r ESO. La neteja,
desinfecció i ventilació de les aules i espais comuns seguiran les directrius recollides en el
“Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia”
del Departament d’Educació.
La ventilació es realitzarà sistemàticament quatre vegades al dia durant com a mínim 10
minuts:
- Matí quinze minuts abans de l’entrada de l’alumnat.
- Quan l’alumnat surti al pati (encarregat d’aula).
- Quan l’alumnat marxi a dinar, l’alumnat que mengi al menjador. L’alumnat que dini a la
seva aula ho farà després de dinar.
- Quan acabin les classes es deixaran les finestres obertes.
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La renovació de l’aire també es garantirà amb la porta oberta de les aules i, sempre que
sigui possible, les finestres obertes.
La planificació de la ventilació, neteja i desinfecció seguirà la graella recollida a l’Annex 2 del
“Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia” del
Departament d’Educació.
Tanmateix, a continuació especifiquem els espais i distribució horària que emprarem al IE
Antaviana.
·

MENJADOR I ESPAIS COMUNS HORARI MIGDIA:

L’espai del menjador estarà ocupat per torns per l’alumnat de 4t, 5è, 6è i alumnat de la ESO.
L’alumnat seurà amb el seu grup estable i amb les mesures de distància pertinents.
Per altra banda, els grups d’Educació Infantil, 1r, 2n i 3r de primària dinaran a les seves
aules, per la qual cosa s’establirà un horari de neteja i ventilació, explicitat en les següents
graelles horàries:

Neteja prèvia de l’espai menjador 12:00 – 12:15 h.
CURSOS

NOMBRE ALUMNAT

TORN

4t A i B

40

12:30 – 13:00 h.

Neteja i ventilació espai menjador.

5AiB

13:00 – 13:10 h.

40

Neteja i ventilació espai menjador.

6AiB

13:10 – 13’40 h.

13:40 – 13:50 h

40

13:50 – 14:20 h.
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Neteja i ventilació espai menjador.

ESO

14:20 – 14:30 h.

40

14:30 – 15:00 H.

A part de la neteja diària, caldrà establir una neteja extraordinària de certes aules que
s’utilitzaran a l’hora del migdia com a menjador. Les aules que requeriran una neteja abans i
després dels àpats són les següents:
ED. INFANTIL (12:30 – 12:45 h) i (14 – 14:15 h)

P3 A i P3 B

Neteja aules ordinàries abans de dinar (12:30 – 12:40 h) i després de dinar (14 h).

P4 A i P4 B

Neteja aules ordinàries abans de dinar (12:30 – 12:40 h) i després de dinar (14 h).

P5A i P5B

Neteja aules ordinàries abans de dinar (12:30 – 12:40 h) i després de dinar (14 h).

CICLE INICIAL (12:35 – 12:40 h) i (13:30 – 13:40 h)

1r A i 1r B

Neteja aules ordinàries abans de dinar (12:30 – 12:40 h) i després de dinar (14 h).

2n A i 2n B

Neteja aules ordinàries abans de dinar (12:30 – 12:40 h) i després de dinar (14 h).
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CICLE MITJÀ (12:35 – 12:40 h) i (13:20 – 13:30 h)

3r A i 3r B

Neteja aules ordinàries abans de dinar (12:30 – 12:40 h) i després de dinar (14 h).

AULES COMUNES I ESPECIALITATS SECUNDÀRIA
A part de la neteja professional dels treballadors de l’empresa de neteja, les tutories
realitzaran un treball de conscienciació amb l’alumnat, atès que a primària l’alumnat també
col·laborarà en el manteniment acurat dels espais com a un aspecte més de l’aprenentatge
escolar.
Altres espais utilitzats per diversos grups estables i que requeriran neteja, desinfecció i
ventilació són els següents:

ESPAIS

HORES

OBSERVACIONS

SALA MULTIUSOS (planta

Neteja diària i ventilació 7:30 h.

- Acollida matinal 7:45 - 9:00 h.

Neteja diària 12:45 h.

Ús per part del menjador de 13:00 - 14:30 h.

Dimarts 14:50 h.

Teatre ESO dimarts i dimecres 15:00 -16:30 h.

principal)

Dimecres 14:50 h.
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SALA

PSICOMOTRICITAT

INFANTIL

-

Neteja

diària.

Caldrà

ventilació un cop utilitzada per

- Sala utilitzada per activitats d’educació
infantil.

un grup d’infantil.
- Sala utilitzada diàriament per la migdiada de
- Neteja i ventilació a les 13 h i

P3 entre les 14:00 – 14:45 h.

14:50 h diària.

AULA RELIGIÓ

* Concretar horari.

Seran dues sessions a la setmana.

LOGOPÈDIA

* Concretar horari.

Neteja diària i ventilació de l’aula després de
cada intervenció individual.

AULA DE COLORS (SIEI)

* Concretar horari.

Neteja diària i ventilació de l’aula després de
les activitats realitzades pel grup de la SIEI.

AULA

D’EDUCACIÓ

* Concretar horari.

ESPECIAL

AULA D’INFORMÀTICA

Neteja diària i ventilació de l’aula després de
les activitats realitzades.

* Concretar horari.

Neteja diària i ventilació de l’aula després de
les sessions dels grups classe.

SALA DE MESTRES

- Neteja diària I HORARI DE

Caldrà neteja i ventilació 13:50 h i 15:00 h

MIGDIA.

perquè s’utilitzarà com espai per dinar de
l’equip docent entre les 14:00 – 15:00 h.
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VESTIDORS

EDUCACIÓ

* Concretar horari.

FÍSICA

Neteja diària i ventilació de l’aula després de
les sessions dels grups classe.
Utilitzats només a les sessions d’educació
física de cicle superior i ESO.

LABORATORI

* Concretar horari.

Neteja diària i ventilació de l’aula després de
les sessions dels grups classe.

TALLER

* Concretar horari.

Neteja diària i ventilació de l’aula després de
les sessions dels grups classe.

AULA DE CREADORS

* Concretar horari.

Neteja diària i ventilació de l’aula després de
les sessions dels grups classe.

·

NETEJA WC:

El volum d’alumnat del centre comporta un ús extensiu dels WC. Aquests són els WC que cal
netejar de l’edifici principal Antaviana.

Planta Infantil

- WC aules de P3.

- WC aules de P4

- WC aules de P5.
- WC mestres.
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Planta principal

- WC 1.

- WC2

- WC mestres.

Planta superior

- WC 1

- WC 2

- WC mestres.

Edifici Institut

Planta O: WC 1, WC 2, WC professorat, WC Adaptat
Planta 1: WC 1, WC 2, WC 3, WC Adaptat
Planta -1: WC 1, WC 2, WC 3, WC Adaptat

ESPAIS EXTERIORS:
A l’hora de la neteja cal tenir en compte els següents espais exteriors seguint la normativa
del document “Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana”.
A part dels espais d’ús habitual del centre - pati nou, pista i espais d’infantil - Aquest curs
2020-2021 hem sol·licitat al Consorci d’educació de Barcelona, la utilització per les hores de
l’esbarjo del passatge Antaviana i la Plaça Trobada al costat de l’Ateneu.
GESTIÓ DE RESIDUS
Els mocadors, tovalloles d’un sol ús, mascaretes utilitzades i altres residus personals
d’higiene es llençaran a les papereres de les aules i el servei de neteja del centre procedirà a
llençar-lo en el contenidor gris de rebuig.
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En el cas que alguna persona presenti símptomes, tancarem en una bossa tot el material i
les seves pertinences personals de treball utilitzats a l’espai d’ús individual on s’ha aïllat i
s’introduirà en una segona bossa i es depositarà en el contenidor gris de rebuig.
j. Extraescolars i acollida
Les activitats extraescolars i d’acollida són espais que suposen una barreja d’alumnes dels
diferents grups estables, per tant tothom farà ús de la mascareta.
A data d’avui, aquesta és la previsió d’oferta i les dades de les qual disposem.
ACTIVITAT

NOMBRE
D’ALUMNES

Acollida matinal

GRUPS DELS QUALS
PROVENEN ELS
ALUMNES

RESPONSABLE

ESPAI

De P3 fins a 6è

Susana Durá

Aula multiusos

Balls moderns

Iniciació esportiva

Patinatge

Patinatge esportiu

Batukada

Ioga

Coral

Bàsquet

Èxit

A determinar

De 5è de primària a
4t d’ESO

Carme Salinas/Nando
García

Aules grup

Speak Up

A determinar

DE 1r a 4t d’ESO

Núria Martín/Carme
Salinas/Nando García

Aules grup
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k. Activitats complementàries:
Les activitats complementàries que programem cada curs es veuran modificades per la
situació de pandèmia. Les festes i actes col·lectius es modificaran i es faran les activitats per
nivells a Primària i Secundària i per cicle a Infantil.
A l’hora de les sortides escolars, es faran per nivell o cicle amb les mesures de protecció
regulades pel Departament de Sanitat i amb les instruccions del Departament d’Educació. A
l’hora de fer les activitats acordades amb l’entitat organitzadora, el nostre centre escolar es
coordinarà prèviament amb l’entitat organitzadora.
l. Reunions dels òrgans unipersonals de coordinació i govern
ÒRGANS

TIPUS DE REUNIÓ

FORMAT DE LA REUNIÓ

PERIODICITAT /
TEMPORITZACIÓ

EQUIP DIRECTIU

PLANIFICACIÓ

PRESENCIAL

UNA PER SETMANA

EQUIP COORDINACIÓ

COORDINACIÓ

PRESENCIAL

QUINZENAL

CONSELL ESCOLAR

PLANIFICACIÓ

PRESENCIAL

TRIMESTRAL

CAD

COORDINACIÓ

PRESENCIAL

CADA TRES SETMANES

Comissió social

COORDINACIÓ

PRESENCIAL

CADA TRES SETMANES

m. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de Covid-19.
El centre habilita un espai a cada edifici (primària i secundària). En el cas que hi hagués més
d’un cas també acondicionaríem els tres espais d’infantil on acostumàvem a fer els tallers i
treballs per ambients.
Un cop trucada la família, l’alumna marxa amb el quit de treball individual que té a l’escola.
Aquest quit de treball ha de romandre dos dies sense utilitzar.
Detecció de possibles casos per simptomatologia compatible amb la covid-19.
CASOS
POTENCIALS

ESPAI HABILITAT
PER A
L’AÏLLAMENT

PERSONA
RESPONSABLE DE
REUBICAR
L’ALUMNE/A I
CUSTODIARLO
FINS QUE EL
VINGUIN A
BUSCAR

PERSONA
RESPONSABLE DE
TRUCAR A LA
FAMÍLIA

PERSONA
RESPONSABLE DE
COMUNICAR EL
CAS ALS SERVEIS
TERRITORIALS
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ESO

Biblioteca ESO

Docent del grup
estable o docent
que el té a l’aula en
el moment de la
detecció.

Tutor/a o un
membre de l’equip
directiu.

Coordinador
pedagògic

Infantil i primària

Biblioteca Primària

Docent del grup
estable o docent
que el té a l’aula en
el moment de la
detecció.

Tutor/a o un
membre de l’equip
directiu.

Cap d’estudis o cap
d’estudis adjunt.

EXPLICACIÓ DEL
PROTOCOL,
SEGUIT I
OBSERVACIONS
(Incloure el nom
de la persona que
ha fet les
actuacions i el nom
del familiar que ha
vingut a buscar)

PERSONA DE
SALUT AMB QUI ES
MANTÉ EL
CONTACTE I
CENTRE
D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA.

PERSONA
REFERENT DEL
CENTRE PELS
CONTACTES AMB
SALUT (mantindrà
el contacte amb
salut i farà
seguiment del cas).

Espais Infantil
extres.

Seguiment de casos.
ALUMNE/A

DIA I HORA DE LA
DETECCIÓ

n. Seguiment del pla
El seguiment del pla serà amb l’equip directiu i els referents de cada cicle (coordinadores)
amb l’objectiu de l’avaluació global i el seu seguiment. En el cas que calgui fer ajustaments,
s’aplicaran les mesures correctores acordades a coordinació i seran transmeses a les
reunions de cicle a tots els docents.
RESPONSABLES

Equip directiu, coordinadores de cicle.

POSSIBLES INDICADORS

Observacions, registre i posada en comú a les coordinacions de
centre de cada dilluns.

PROPOSTES DE MILLORES
TRIMESTRALS
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3. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL
a. Pla d’Acollida de l’alumnat
CURS

NOMBRE D’ALUMNES

HORARIS

DOCENTS /PAE

P3 A i B
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9:20 - 10:40 h: 8 alumnes.
11:00 - 12:30 h: 7 alumnes.
15:00 - 16:20 h: 7 alumnes.

2 docents: dins del grup estable
1 PAE: mascareta i compartida
amb els dos grups.

P3 B
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9:20 - 10:40 h: 8 alumnes.
11:00 - 12:20 h: 7 alumnes.
15:00 - 16:20 h: 7 alumnes.

2 docents: dins del grup estable
1 PAE: mascareta i compartida
amb els dos grups.

El període d’acollida i adaptació a P3 serà del dilluns 14 de setembre al dijous 18 de
setembre.
Prèviament les famílies hauran fet la comprovació de símptomes mitjançant el full que
s’haurà entregat a la sessió informativa del 3 de setembre. Aquest document es troba a
l’Annex 1 del “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia” del Departament d’Educació.
L’adaptació serà en grups reduïts estables i només hi podrà accedir amb l’alumne una
persona adulta amb mascareta i neteja amb hidroalcohol a l’entrada. La recepció serà per la
porta lateral de les escales de P3. L’infant i l’acompanyant estaran a l’exterior mantenint la
distància amb les indicacions pintades al terra. Una mestra anirà fent passar a cada adult
(amb mascareta) i infant a l’aula d’un en un (abans s’hauran de posar el gel hidroalcohol).
A l’aula estarà la tutora de P3 qui acollirà a l’infant. El o la conserge acompanyarà a l’adult
fins a la porta de sortida del Carrer dels Nou Barris.
Quan acabi l’horari d’adaptació, els infants sortiran en fila a l’exterior i un familiar l’estarà
esperant per la porta lateral de P3 (la mateixa per on han entrat).

b. Pla de treball de centre educatiu en confinament
En cas de confinament parcial o tancament del centre, a l’àmbit de centre, els mestres de
cada nivell s’organitzaran per poder continuar treballant amb els seus alumnes de la millor
manera possible. Tots els alumnes d’infantil disposaran des de principi de curs d’un paquet
de material particular que no podrà compartir amb ningú de la seva classe. En cas de
confinament, aquest material personal marxarà a casa seva amb una bossa hermètica que
es podrà obrir al cap de cinc dies i caldrà netejar.
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L’organització de les tasques educatives i del contacte humà serà el següent:

CURS

ED. INFANTIL

EINES
D’APRENENTATG
E

COMUNICACIÓ FAMÍLIES

OBSERVACIONS

Google sites

Mail a les famílies i
feedback de les tasques
de l’alumnat.
-

- Comunicació amb les famílies a través
del correu de cada família (les llistes de
correu estan compartits en el DRIVE).
- Posar-se en contacte per saber com
estan, se’ls ha enviat un missatge
personalitzat a cada un/a dels infants.
- Posada en marxa del blog, per tot
infantil, on cada dilluns es penjaran les
propostes, prioritzant el suport
audiovisual.
-. El blog està dividit en diferents
apartats: música, ciències 3/6,
psicomotricitat, emocions, el conte de la
setmana.
- A més de la pàgina principal, on es
posen les informacions o coses que es fan
generals del cicle.
- També estan els tres nivells d’infantil
P3, P4 I P5, on cada setmana es penjarà
una proposta de llengua, una de mates i
una d’art o manualitats.
- Cada tres setmanes es farà una trobada
virtual amb l’alumnat. Durant la setmana
es farà una trobada en petits grups.

Trucades amb número
ocult a les famílies.

Videos de suport per
mantenir el contacte amb
l’alumnat.
Blog amb les propostes
educatives setmanalment
de les diferents àrees.

4. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I L’ESO
a. Pla de treball del centre educatiu en confinament:
En cas de confinament parcial o tancament del centre els mestres de cada nivell
s’organitzaran per poder continuar treballant amb els seus alumnes de la millor manera
possible. Tots els alumnes d’infantil i primària disposaran des de principi de curs d’un
paquet de material per poder treballar a casa (previ aïllament i neteja explicitada a l’apartat
del pla de treball d’infantil) . Aquest paquet en el cas d’infantil estarà format per ...... i en el
cas de primària serà un estoig amb llapis, goma, colors, retoladors, tisores, pega... i una
llibreta DinA4.
● Educació infantil i primària
A educació infantil els diferents nivells treballaran amb un blog on les mestres penjaran
activitats per a que els alumnes les puguin realitzar amb les seves famílies.
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A educació primària ens organitzarem i farem diferent en cada cicle.
➔ Els alumnes de cicle inicial s’emportaran a casa el paquet de material i els
quadernets de matemàtiques.
Els mestres del nivell s’organitzaran per treballar amb els alumnes a través de
videotrucades programades 2 dies a la setmana (dilluns i dijous) en una franja
horària fixada per a totes les sessions. Els mestres en aquestes videotrucades
explicaran i dinamitzaran les feines que els alumnes hauran d’anar fent durant la
setmana. Les tasques es penjaran a un sites. Les famílies a través del correu
electrònic enviaran les tasques de cada alumne als mestres i aquests faran un retorn.
➔ Els alumnes de cicle mitjà i superior s’emportaran a casa el paquet de material i els
quadernets de matemàtiques.
Els mestres del nivell s’organitzaran per treballar amb els alumnes a través de
videotrucades programades els 5 dies a la setmana (cada dia d’una matèria diferent i
potser un mestre diferent) en una franja horària fixada per a totes les sessions. Els
mestres en aquestes videotrucades explicaran i dinamitzaran les feines que els
alumnes hauran d’anar fent durant la setmana.
Les famílies dels alumnes de 3r a través del correu electrònic enviaran les tasques de
cada alumne als mestres i aquests faran un retorn. Les tasques es penjaran a un
sites.
Els alumnes de 4t, 5è i 6è treballaran amb el classroom.
● Educació secundària
Enviament setmanal de tasques de cada matèria o en format de dossier interdisciplinar via
classroom.
Contacte setmanal del professor/a de matèria per a instruccions explicatives o traspàs de
nous continguts.
Connexions en format de reunions virtuals per grups estables i vídeos càpsules explicatives
publicades al classroom de cada matèria.
Previsió que l’alumnat s’emporti el material individual d’algunes matèries (Visual i Plàstica,
per exemple) tingui disposició de les seves llicències individuals en l’àmbit científic,
accedeixi a tots els materials de les altres matèries mitjançant el classroom de cada matèria.
Per a tot això, s’ha previst que, davant la possibilitat d’un nou confinament, l’alumnat
s’emporti el seu chromebook personal a casa ampliant la quota d’assegurança que cobreix
el chromebook personal que té cada alumne/a.

NIVELL
EDUCATIU

MÈTODE DE
TREBALL I RECURSOS

MITJÀ I PERIODICITAT
DEL CONTACTE AMB

MITJÀ I PERIODICITAT DEL
CONTACTE INDIVIDUAL

MITJÀ I CONTACTE
PERIODICITAT DE
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DIDÀCTICS
PREVISTOS

EL GRUP

AMB L’ALUMNE/A

CONTACTE AMB LA
FAMÍLIA

1r d’ESO

Chromebook
Classroom
LLicències digitals
(àmbit científic)
Continguts i recursos
digitals d’elaboració
pròpia de l’equip
docent.

Zoom o meet.
Setmanal
(una trobada virtual
per àmbits i una amb
el grup tutoria)

Zoom o meet. Setmanal
(una trobada virtual a
càrrec de tutor/a i personal
de
suport
educatiu
prioritzant l’alumnat més
vulnerable o de necessitat
educativa).

Setmanalment, via correu
electrònic i, si cal, telèfon.

2n d’ESO

Chromebook
Classroom
LLicències digitals
(àmbit científic)
Continguts i recursos
digitals d’elaboració
pròpia de l’equip
docent.

Zoom o meet.
Setmanal
(una trobada per
àmbits i una trobada
amb el grup tutoria)

Zoom o meet. Setmanal
(una trobada virtual a
càrrec de tutor/a i personal
de
suport
educatiu
prioritzant l’alumnat més
vulnerable o de necessitat
educativa).

Setmanalment, via correu
electrònic i, si cal, telèfon.

3r d’ESO

Chromebook
Classroom
LLicències digitals
(àmbit científic)
Continguts i recursos
digitals d’elaboració
pròpia de l’equip
docent.

Zoom o meet.
Setmanal
(una trobada virtual
per àmbits i una
trobada virtual amb el
grup tutoria)

Zoom o meet. Setmanal
(una trobada virtual a
càrrec de tutor/a i personal
de
suport
educatiu
prioritzant l’alumnat més
vulnerable o de necessitat
educativa).

Setmanalment, via correu
electrònic i, si cal, telèfon.

4t d’ESO

Chromebook
Classroom
LLicències digitals
(àmbit científic)
Continguts i recursos
digitals d’elaboració
pròpia de l’equip
docent.

Zoom o meet.
Setmanal
(una trobada virtual
per àmbits i una
trobada virtual amb el
grup tutoria)

Zoom o meet. Setmanal
(una trobada virtual a
càrrec de tutor/a i personal
de
suport
educatiu
prioritzant l’alumnat més
vulnerable o de necessitat
educativa).

Setmanalment, via correu
electrònic i, si cal, telèfon.

c. Matèries optatives i altres activitats a l’ESO
Les matèries optatives a l’ESO d’Antaviana, més enllà de les d’oferta obligatòria,
s’emmarquen dins l’àmbit artístic i d’expressió.
Per tal que tot l’alumnat tingui opció a tota l’oferta optativa s’han alternat les tardes en què
s’imparteixen i s’ha doblat l’oferta sempre que ha estat possible.
En ocasions, però, s’ha simplificat l’oferta i en el cas de quart d’ESO s’ha prioritzat l’opció
més coherent amb l’itinerari acadèmic de cada alumne/a i s’han atorgat en base a les
opcions 1 i 2 de la seva tria personal.
D’aquesta manera, les optatives es continuen fent en grup estable de convivència i no els cal
barrejar-se.
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OPTATIVES

DURADA

FRANJA HORÀRIA

DOCENTS

1r d’ESO A

Espai creatiu
Teatre

Quadrimestral

Dt de 15.00 a 16.30 h

María Palaín
Amparo Esterlich

1r d’ESO B

Espai creatiu
Teatre

Quadrimestral

Dc de 15.00 a 16.30 h

María Palaín
Amparo Esterlich

1r d’ESO C

Espai creatiu
Teatre

Quadrimestral

Dt de 15.00 a 16.30 h

María Palaín
Amparo Esterlich

1r d’ESO D

Espai creatiu
Teatre

Quadrimestral

Dt de 15.00 a 16.30 h

María Palaín
Amparo Esterlich

2n d’ESO A

En Residència
Cultura clàssica

Anual
Quadrimestral

Dt de 15.00 a 16.30 h

Jorge Carrasco
Sara Hidalgo

2n d’ESO B

Circ
Cultura clàssica

Anual
Quadrimestral

Dt de 15.00 a 16.30 h

Alberto Bedmar
Rosario Conde

3r d’ESO A

Emprenedoria 1
Francès 1

Anual

Dc de 15.00 a 16.30 h

Professora Mates
Div.
Paula Pons

3r d’ESO B

Emprenedoria 2
Francès 2

Anual

Dt de 15.00 a 16.30 h

Mercedes Martín
Paula Pons

4t d’ESO A

Visual i Plàstica
Francès 1

Anual

3 hores setmanals

María Palaín
Paula Pons

4t d’ESO B

Informàtica
Emprenedoria 1
Francès 2

Anual

3 hores setmanal

Núria Altaba
Mercedes Martín
Paula Pons

4t d’ESO C

Emprenedoria 2
Tecnologia

Anual

3 hores setmanal

Mercedes Martín
Prof. de Mates

34

ANNEXOS
Annex 1
d.Entrades i sortides
Adaptació protocol Covid-19 a la situació d’obres a l’IE Antaviana. Previsió de finalització: 31
d’octubre de 2020.
Queda anul·lat l’accés a l’IE Antaviana per al Passatge d’Antaviana, per a la qual cosa s’ha habilitat
provisionalment i fins la data de finalització d’obres la Porta lateral Escales Ateneu tal i com es
detalla tot seguit:
Etapes Infantil i Primària
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CURSOS

ENTRADES

HORES

RESPONSABLES

SORTIDES

HORES

RESPONSABLES.

P3

Reixa lateral infantil

9:10

Reixa lateral infantil

12:50

- Consergeria: obertura de
portes, control d’accés i
tancament.
- Tutories, Mestra reforç i
TEI: Acompanyament a la
sortida.

P4

Reixa lateral infantil

9:00

Reixa lateral infantil

12:55

- Consergeria: obertura de
portes, control d’accés i
tancament.
- Tutories, Mestra reforç i
TEI: Acompanyament a la
sortida.

P5

Reixa lateral infantil

8:50

Reixa lateral infantil

13:00

- Consergeria: obertura de
portes, control d’accés i
tancament.
- Tutories, Mestra reforç i
TEI: Acompanyament a la
sortida.

1r

Porta Nou Barris

8:50

- Consergeria: obertura de
portes, control d’accés
i tancament.
- Mestra reforç i Consergeria:
control temperatures.
- Tutories i TEI: rebuda,
aplicació hidrogel i entrada a
l’aula.
- Consergeria: obertura de
portes, control d’accés i
tancament.
- Mestra reforç i Consergeria:
control temperatures.
- Tutories i una mestra de
reforç: rebuda, aplicació
hidrogel i entrada a l’aula.
- Consergeria: obertura de
portes, control d’accés i
tancament.
- Mestra reforç i Consergeria:
control temperatures.
- Tutories i una mestra de
reforç: rebuda, aplicació
hidrogel i entrada a l’aula.
- Consergeria: obertura de
portes, control d’accés i
tancament.
- Mestra reforç i Consergeria:
control temperatures.
- Tutories i una mestra de

Porta Nou Barris

12:50

- Consergeria: obertura de
portes, control d’accés i
tancament.
- Tutories:
Acompanyament a la porta
de sortida.

2n

3r

Porta Nou Barris

9:00

5è

Porta vermella

9:00

6è

Porta vermella

8:50

4t

reforç: rebuda, aplicació
hidrogel i acompanyament en
fila cap a l’aula.
- Consergeria: obertura de
portes, control d’accés i
tancament.
- Mestra reforç i Consergeria:
control temperatures.
- Tutories i una mestra de
reforç: rebuda, aplicació
hidrogel i acompanyament en
fila cap a l’aula.
- Mestra de reforç (1):
obertura de la porta i control
d’accés.
- Mestra de reforç (2): Control
de temperatura.
- Tutories: rebuda de l’alumnat
a la porta de l’aula i aplicació
hidrogel.
- Mestra de reforç (1):
obertura de la porta i control
d’accés.
- Mestra de reforç (2): Control
de temperatura.
- Tutories: rebuda de l’alumnat
a la porta de l’aula i aplicació
hidrogel.

Porta Nou Barris

13:00

- Consergeria: obertura de
portes, control d’accés i
tancament.
- Tutories:
Acompanyament a la porta
de sortida.

Porta vermella

13:00

- Tutories: acompanyament
alumnat a la sortida.

Porta vermella

12:50

- Tutories: acompanyament
alumnat a la sortida.
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Etapa secundària
Punt d’accés

GEC

Hora
entrada
matí

Hora sortida
matí

Hora
entrada tarda

Hora sortida
tarda

Professor/a
responsable

Porta lateral
Escales Ateneu

1r ESO A

08.00 h

14.40h/13.00 h

14.50 h

16.20 h

Prof. Talaia matí
Pof. matèria
sortida

1r ESO B

08.05 h

14.45h/13.05 h

14.55 h

16.25 h

Prof. Talaia matí
Pof. matèria
sortida

1r ESO C

08.10 h

14.50h/13.10 h

15.00 h

16.30 h

Prof. Talaia matí
Pof. matèria
sortida

1r ESO D

08.15 h

14.55h/13.15 h

15.05 h

16.35 h

Prof. Talaia matí
Pof. matèria
sortida

2n ESO A

08.00 h

14.40h/13.00 h

14.55 h

16.25 h

Prof. Talaia matí
Pof. matèria
sortida

2n ESO B

08.05 h

14.45h/13.05 h

15.00 h

16.30h

Prof. Talaia matí
Pof. matèria
sortida

3r ESO A

08.00 h

14.40h/13.00h

14.50 h

16.20 h

Prof. Talaia matí
Pof. matèria
sortida

Nou Barris

Escales P3

Accés Ateneu

3r ESO B

08.05 h

14.45h/13.05h

14.55 h

16.25 h

Prof. Talaia matí
Pof. matèria
sortida

4t ESO A

08.00 h

14.40h/13.00 h

14.55 h

16.25 h

Prof. matèria

4t ESO B

08.05 h

14.45h/13.05 h

15.00 h

16.30 h

Prof. matèria

4t ESO C

08.10 h

14.50h/13.10 h

15.05 h

16.35 h

Prof. matèria
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