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GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE 
Els grups de convivència estable representen les persones amb les quals els alumnes mantenen 

un contacte estret dins de l’escola. 

La relació dels grups, els seus tutors i la seva aula és la següent: 

 

Grup Tutor Aula 

1r ESO A Jemima S.  7 

1r ESO B Maria R.  8 
2n ESO A Joan A.  6 

2n ESO B Elisabet L.  9 

3r ESO A Cristina O.  10 

3r ESO B Jordi S.  4 
4t ESO A Francisco J.  3 

4t ESO B Xavier R.  5 

 

En el cas de l’ESO, els grups estables coincidaran amb els grups tradicionals, dos grups per 

nivell, i en el moment de que es produeixin barreges entre alumnes dels dos grups d’un mateix 

nivell, en primer lloc es mantindran les distàncies de seguretat i si això no fós possible portaran 

les mascaretes 
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Pel moment no es duen a terme amb l’objectiu de no barrejar grups estable de convivència en 

cap moment: 

 

CURS-NIVELL-

GRUP

NOMBRE 

ALUMNES PROFESSORAT ESTABLE

ALTRES DOCENTS QUE INTERVENEN  (són 

professors que poden intervenir només amb una part del 

grup)

1r ESO A 30 Jemima S.

Eli L., Jordi S., Francisco J., Sara S., Marta C., 

Cristina M., Carlos H., Gloria P., Joan A., 

Carles H., Maria R. , Juan Carlos B., Tomàs M. 

1r ESO B 30 Maria R. 

Eli L., Jordi S., Francisco J., Sara S., Marta C., 

Cristina M., Carlos H., Gloria P., Joan A., 

Carles H., Juan Carlos B., Tomàs M., Xavi R.  

2n ESO A 26 Joan A. 

Eli L., Francisco J., Marta C., Cristina M.,Maria 

R., Xavi R., Jemima S., Gloria P., Carmen B., 

Cristina O.,  Carls G., Juan Carlos B., Tomàs M.    

2n ESO B 27 Elisabet L.

Francisco J., Marta C., Cristina M.,Maria R., 

Joan A., Xavi R., Jemima S., Gloria P., Carmen 

B., Cristina O.,  Carls G., Juan Carlos B., Tomàs 

M., Sara s.,     

3r ESO A 30 Cristina O. 

Carmen B., Sara S., Jessica S., Eli L., Cristina 

M., Jemima S., Jordi S., Carles G., Jesus D., 

Gloria P., Xavi R., Francisco J., Juan Carlos B., 

Tomàs M. 

3r ESO B 30 Jordi S. 

Carmen B., Sara S., Jessica S., Eli L., Cristina 

M., Jemima S., Laura D., Francisco J., Carmen 

B., Carles G., Gloria P., Xavi R., Tomàs M., 

Cristina O., Juan Carlos B.

4t ESO A 30 Francisco J. 

Carles G., Joan A., Carmen B., Cristina O., 

Lucía D., Jesús D., Francisco J., Juan Carlos B., 

Xavi R., Jordi S., Carlos H., Tomàs M., Sara S., 

Toni P., 

4t ESO B 30 Xavi R. 

Eli L., Carles G., Joan A., Carmen B., Cristina 

O., Lucía D., Jesús D., Francisco J., Juan Carlos 

B., Xavi R., Jordi S., Carlos H., Tomàs M., Sara 

S., Toni P., 

ESO
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Els grups estables es distribueixen a les seves aules assignades en taules individuals en forma 

zig-zag per vetllar per mantenir el metre de distància entre les cadires dels alumnes. Ens 

MATÈRIES 
(OPTATIVES/DESDOBL

AMENTS/MODALITAT)

GRUPS 

ESTABLES 

DELS QUALS 

PROVENEN 

ELS ALUMNES 

NOMBRE 

ALUMNES

PROFESSORAT 

QUE LES 

IMPARTEIX HORES SETMANALS

Llengua anglesa

1A-1B//2A-2B//3A-3B//4A-

4B 0

Jemima 

Sena//Maria 

Ribes//Elisabet 

López//Cristina 

Mbarichi//Sara 

Sánchez

1r: 3h/setmana; 2n: 

4h/setmana; 3r: 

3h/setmana; 4t: 

4h/setmana

Matemàtiques

1A-1B//2A-2B//3A-3B//4A-

4B 0

Juan 

C.Brabezo//Francisc

o Junco//Carlos 

Heras//Tomàs 

Montserrat//Cristin

a Ocaña

1r: 3h/setmana; 2n: 

4h/setmana; 3r: 

4h/setmana; 4t: 

4h/setmana

Tecnologia 1A-1B//2A-2B//3A-3B 0

Carlos Heras//Juan 

C. Brabezo//Cristina 

Ocaña//Jesús 

Domínguez//Laura 

Domínguez 2h/setmana

Taller resolució 

problemes 1A-1B 0

Francisco 

Junco//JuanC. 

Brabezo//Tomàs 

Montserrat 1h/setmana

Alemany 1A-1B//2A-2B 0

Cristina 

Mbarichi//Sara 

Sánchez//Maria 

Ribes

1r: 1h/setmana; 2n: 

2h/setmana

Competències 

lingüístiques 1A-1B//2A-2B 0

Maria Ribes//Marta 

Canet

1r: 1h/setmana; 2n: 

2h/setmana

Emprenedoria 3A-3B 0 Jessica Sauras 2h/setmana

Cultura Clàssica 3A-3B 0 Carmen Barrero 2h/setmana

Alemany 3A-3B 0 Sara Sánchez 2h/setmana

Física-Química 4A-4B 0 Carlos Heras 3h/setmana

Llatí 4A-4B 0 Lucía Delgado 3h/setmana

Música 4A-4B 0 Jordi Sarrà 3h/setmana

Dibuix 4A-4B 0 Joan Abelanet 3h/setmana

Tecnologia 4A-4B 0 Jesús Domínguez 3h/setmana

Informàtica 4A-4B 0 Cristina Ocaña 3h/setmana

Alemnay 4A-4B 0 Sara Sánchez 3h/setmana

ESO

DESDOBLAMENTS 

OPTATIVES 1 I 2 ESO

OPTATIVES 3 I 4 ESO
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trobem amb la dificultat de que els espais permeten la distància però no poden quedar les 

aules espaioses. 

Cada alumne té assignada una taula i cadira de forma que cada dia es situiï al mateix lloc.  

Hi ha una limitació d’espais al centre i limitació de professorat el que provoca que no es puguin 

disminuir les ràtios o desdoblar els grups estables en dos. 

ENTRADES I SORTIDES DELS GRUPS 
L’alumnat ESO entrarà per Avinguda Meridiana 263. 

Les entrades i sortides a l’escola seran esglaonades per grup-classe: 

- 1r ESO A: 

Entrada matí Sortida migdia Entrada tarda Sortida tarda 
Sortida dimarts 

i dijous 

8:50-9:00 12:50-13:00 15:20-15:30 16:50-17:00 17:50-18:00 

  

-          1r ESO B: 

Entrada matí Sortida migdia Entrada tarda Sortida tarda 
Sortida dimarts 

i dijous 

8:50-9:00 12:50-13:00 15:20-15:30 16:50-17:00 17:50-18:00 

  

-          2n ESO A: 

Entrada matí Sortida migdia Entrada tarda Sortida tarda 
Sortida dimarts 

i dijous 

8:40-8:50 12:50-13:00 15:10-15:20 16:50-17:00 17:50-18:00 

  

-          2n ESO B: 

Entrada matí Sortida migdia Entrada tarda Sortida tarda 
Sortida dimarts 

i dijous 

8:40-8:50 12:50-13:00 15:10-15:20 16:50-17:00 17:50-18:00 

  

-          3r ESO A: 

Entrada matí Sortida migdia Entrada tarda Sortida tarda 
Sortida 

dimarts i 
dijous 

Sortida 
divendres 
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8:30-8:40 12:50-13:00 15:00-15:10 16:50-17:00 17:50-18:00 14:50-15:00 

  

-          3r ESO B: 

Entrada matí Sortida migdia Entrada tarda Sortida tarda 
Sortida 

dimarts i 
dijous 

Sortida 
divendres 

8:30-8:40 12:50-13:00 15:00-15:10 16:50-17:00 17:50-18:00 14:50-15:00 

  

-          4t ESO A: 

Entrada matí Sortida migdia Entrada tarda Sortida tarda 
Sortida 

dimarts i 
dijous 

Sortida 
divendres 

8:20-8:30 12:50-13:00 14:50-15:00 16:50-17:00 17:50-18:00 14:50-15:00 

  

-          4t ESO B: 

Entrada matí Sortida migdia Entrada tarda Sortida tarda 
Sortida 

dimarts i 
dijous 

Sortida 
divendres 

8:20-8:30 12:50-13:00 14:50-15:00 16:50-17:00 17:50-18:00 14:50-15:00 

 

 

DISTRIBUCIÓ FÍSICA I HORARIS DELS PATIS 
Els patis seran esglaonats i els grups estaran separats físicament al pati:  

- 1r ESO A:  

PATI SUPERIOR SUD 

Sortida al pati Tornada a l’aula 

10:20 10:50 

 

- 1r ESO B:  

PATI SUPERIOR NORD 

Sortida al pati Tornada a l’aula 

10:25 10:55 
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- 2n ESO A:  

PATI INFERIOR SUD 

Sortida al pati Tornada a l’aula 
10:30 11:00 

 

- 2n ESO B:  

PATI INFERIOR NORD 

Sortida al pati Tornada a l’aula 
10:35 11:05 

 

 

- 3r ESO A:  

PATI INFERIOR 

Sortida al pati Tornada a l’aula 

11:20 11:50 

 

 

- 3r ESO B:  

PATI SUPERIOR 

Sortida al pati Tornada a l’aula 

11:25 11:55 

 

- 4t ESO A:  

Surten al carrer acompanyats de dos professors a l’espai de davant del centre Garcilaso 

 

 

- 4t ESO B:  

Surten al carrer acompanyats de dos professors a l’espai de davant del centre Garcilaso 

 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

Presa de temperatura 
A l’entrar a l’escola es prendrà la temperatura a tots els alumnes, al personal docent i no docent 

i a tot aquell que entri al centre. De la mateixa manera, les famílies haurien de prendre la 

temperatura dels seus fills abans de sortir de casa i evitar portar els fills a l’escola si aquests 

tenen simptomatologia COVID i avisar al centre. 
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Mascareta, gel hidroalcohòlic, neteja de mans, desinfecció i distància de 

seguretat 
Tothom (alumnes, professors i personal no docent) ha de portar mascareta durant tota la 

jornada escolar. Es recomana que els alumnes en portin una de recanvi. També es recomana 

que cada alumne porti gel hidroalcohòlic per a ús personal. 

La neteja de mans amb gels hidroalcohòlics s’ha de realitzar repetides vegades durant la jornada 

escolar, especialment abans i després de cada classe i abans i després dels patis. 

Quan una classe sigui abandonada per un grup-classe estable, aquesta es desinfectarà. Els 

lavabos seran desinfectats molt freqüentment durant tota la jornada escolar. 

En tot moment es vetllarà pel manteniment de la distància de seguretat, especialment fora del 

grup estable i en els passadissos. 

 

Mobilitat pel centre 
La mobilitat dels alumnes per l’escola estarà reduïda al màxim: els grups-classe estaran a la seva 

classe tota la jornada escolar. 

o Els reforços i suports individuals es faran a dins de l’aula excepte en aquelles hores 

on es puguin establir grups reduïts d’alumnes a l’aula 17 o a la biblioteca. Sempre 

respectant les mesures de seguretat. L’horari d’aquestes aules es troba a l’annex I. 

 

o En les matèries optatives no es mesclaran els grups: cada grup-classe estable 

romandrà a la seva aula i la docència presencial es farà de forma rotativa en els dos 

grups (A i B). La optativa que no tingui el professor de la matèria en aquell moment 

treballarà de forma telemàtica a l’aula.  

 

o Quan sigui possible realitzar amb normalitat les matèries optatives perquè no calgui 

mesclar alumnes dels dos grups, es farà  la classe a la biblioteca o a l’aula 17. L’horari 

d’aquestes classes es troba a l’annex I. 

 

Educació Física 
La matèria d’Educació Física es farà en grups estables de convivència i a les pistes (com sempre). 

Quan la classe d’Educació Física sigui a 1a hora (ja sigui del matí o de la tarda) els alumnes hauran 

d’anar directament a les pistes (carrer d’Hondures, 2), sense passar per l’escola. L’alumnat que 

es quedi al menjador serà acompanyat per un dels monitors.  

El professor d’Educació Física serà l’encarregat de prendre la temperatura als alumnes i de la 

neteja de mans. 

o Grups amb Educació Física a 1a hora:  

 1r ESO A: divendres a les 15:00 

 1r ESO B: dimecres a les 15:00 

 2n ESO A: dijous a les 15:00 

 2n ESO B: dimarts a les 15:00 

 3r ESO A: dilluns a les 15:00 

 3r ESO B: dimecres a les 8:30 
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 4t ESO A: dilluns a les 8:30 

 4t ESO B: dimarts i dijous a les 8:30 

o No es podran utilitzar els vestuaris de les pistes. Cal que els alumnes portin 

tovalloletes d’un sol ús i/o sabó de mans i tovallola. 

 

Material propi dels alumnes 
El material propi de l’alumne no ha de ser compartit, és d’ús privat. Cal que tots els alumnes 

portin, a més del portàtil, auriculars i tot el material específic que cada professor demani per a 

la seva matèria. 

 

Fonts i aixetes 
No es podrà beure aigua de les aixetes ni de les fonts. Tothom haurà de portar una ampolla 

d’aigua personal i no la podrà compartir. 

 

Full de declaració responsable 
Cal que, el primer dia d’escola, els alumnes portin el full de declaració responsable omplert i 

signat per les seves famílies. El primer dia els tutors demanaran el full de declaració responsable 

a l’aula. Si algú no el porta es demanarà a secretaria que truquin immediatament a casa. 

 

Puntualitat 
Es prega a totes les famílies i alumnes extremar la puntualitat per tal d’entrar a la franja horària 

especificada pel seu grup-classe. 

 

ACTUALITZACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I PREVENCIÓ 
 

Totes les mesures de seguretat i prevenció descrites anteriorment són les que prendrà el centre 

a partir de l’apertura, el proper dilluns 14 de setembre. Aquestes mesures s’aniran actualitzant 

i flexibilitzant en funció de l’índex de risc de brot de la ciutat de Barcelona.  

En aquests moments, el risc de brot és molt alt i les mesures són molt restrictives. En el moment 

que aquest índex disminueix a risc mitjà informarem a la comunitat educativa de les noves 

mesures. 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR SÍMPTOMATOLOGIA 

COVID AL CENTRE 
 

El protocol d’actuació en cas que un alumne mostri símptomes compatibles és el següent: 

- Es portarà l’alumne a un lloc aïllat. 
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- S’informarà a la directora del centre. 

- Es contactarà amb la família per tal que el vinguin a buscar. 

- La direcció contactarà amb la inspecció del centre i el CAP de referència de l’escola. 

- La família haurà de contactar amb el seu CAP de referència. 

- Si es confirma el cas, Salud Pública farà la identificació, aïllament i seguiment dels contactes 

estrets. 

o Tot el grup-classe es considera contacte estret i Salud Pública pot determinar el 

tancament de tot el grup durant 14 dies. 

o Si hi ha dos o més casos en grups-classe diferents, Salud Pública pot determinar el 

tancament de tot l’espai (tota l’ESO) durant 14 dies. 

o Si hi ha dos o més casos en grups i espais (etapes) diferents, Salud Pública pot 

determinar el tancament de tot el centre durant 14 dies. 

 

PREGUNTES FREQÜENTS 
 

1. Què és l’índex de risc de brot i en què influeix en el funcionament del centre? 

És un nombre que ens dona informació sobre com de probable és que es produeixin 

nous casos d’una malaltia. 

Com més alt sigui aquest nombre, més restrictiu serà el centre pel que fa a la mobilitat 

de l’alumnat per l’escola, la mescla de grups no estables per fer optatives i les entrades 

esglaonades. 

 

2. Els horaris d’entrades i sortides de cada grup són fixes per tot l’any? 

Sí, a menys que es flexibilitzin les mesures de prevenció o la direcció del centre cregui 

necessari fer modificacions. 

 

3. Què passa si un alumne dona positiu per COVID? 

El Consorci d’Educació pot decidir que tot el grup quedi en quarantena. 

 

4. Si s’ha de confinar un grup, com se segueix la docència? 

De forma telemàtica amb el seu horari habitual. El coordinador ESO o el cap d’estudis 

us farà arribar l’enllaç a la seva aula virtual de Google Meet, que serà el mateix per a 

totes les matèries i per tot el període de quarantena. 

 

5. Com es distribueixen els alumnes a l’aula? 

En taules individuals, separats per un metre de distància dels seus companys i sempre 

amb la mascareta. 

 

6. Com poden seguir les classes els alumnes que es queden a casa preventivament 

perquè tenen símptomes COVID? 

El centre està instal·lant ordinadors a totes les aules per tal que els alumnes que són a 

casa preventivament puguin seguir les classes en temps reals. L’ordinador emet la classe 

a través d’una videoconferència de Google Meet a la qual l’alumne pot accedir des de 

classe. 

 

7. Com es fan les matèries optatives si no es poden barrejar grups? 
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Seguiran un model semipresencial dins de l’aula. Faran classe presencial amb el 

professor 1 o 2 cops per setmana i la resta de dies faran feina/classe telemàtica des de 

l’aula. 

 

8. Com s’organitza el servei de menjador? 

Aniran al menjador acompanyats per un servei de monitors, vetllant pel manteniment 

dels grups estables i el manteniment de la distància de seguretat. Un cop al menjador, 

seuran distanciats i separats en grups estables de convivència. 

Els torns de menjador s’organitzaran en funció del nombre d’alumnes que necessitin 

aquest servei. Mentre esperen indicacions dels monitors, han d’estar a la seva aula.  

 

9. Es pot fer servir el vestuari de les pistes d’Educació Física? 

No. Cal que els alumnes portin tovalloletes d’un sol ús o sabó de mans i tovallola. 

 

10. Es podran fer servir les fonts d’aigua tant del pati com de les aixetes? 

No. Cal que cada alumne porti la seva ampolla d’aigua que no es pot compartir. 

 

11. Hi haurà sortides curriculars i/o lúdiques? 

No. Mentre el risc de brot sigui alt o molt alt no hi haurà sortides. 

 

12. Què passarà quan l’índex de risc de brot disminueixi a mitjà? 

Es flexibilitzaran les restriccions de mobilitat per l’escola, sempre d’acord amb la 

normativa i instruccions del Departament d’Educació, entenent que la probabilitat que 

sorgeixin casos positius s’haurà reduït molt. La direcció del centre ho informarà arribat 

el moment. 

 

13. Com es gestionen les activitats extraescolars? 

En cas que no s’hagi entregat la butlleta d’inscripció i es vulgui inscriure a l’alumne a una 

activitat extraescolar, s’ha d’escriure un correu al responsable d’activitats: Raul Romero 

(r.romero@ceroca.cat). 

En funció de la demanda, disponibilitat i determinació del nivell de risc, el centre 

decidirà quan s’inicien i s’informarà a les famílies.  

  

mailto:r.romero@ceroca.cat
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ANNEX I 

Horari de l’aula 17 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:30 – 9-30 Atenció a la 

diversitat 

Alemany 2n B Atenció a la 

diversitat 

Atenció a la 

diversitat 

 

9:30 – 10-30 Atenció a la 

diversitat 

Atenció a la 

diversitat 

Atenció a la 

diversitat 

Atenció a la 

diversitat 

Atenció a la 

diversitat 

10:30 – 

12:00 

Atenció a la 

diversitat 

Anglès 4t A Atenció a la 

diversitat 

 Atenció a la 

diversitat 

12:00 – 

13:00 

Atenció a la 

diversitat 

Atenció a la 

diversitat 

English 1rA Atenció a la 

diversitat 

Atenció a la 

diversitat 

13:00 - 

14:00 

    English 4t B 

14:00 - 

15:00 

    Anglès 4t A 

15:00 – 

16:00 

Atenció a la 

diversitat 

 English 2n 

A 

Atenció a la 

diversitat 

Atenció a la 

diversitat 

16:00 – 

17:00 

Atenció a la 

diversitat 

English 3r B English 3r B Atenció a la 

diversitat 

 

17:00 – 

18:00 
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Horari de la biblioteca 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:30 – 9-30  Alemany 

 2n ESO A 

   

9:30 – 10-30  

 

Alemany 4t 

ESO 

Alemany 4t 

ESO 

4t ESO 

Anglès 

 

1r ESO A  

Anglès  

 

10:30 – 

12:00 

     

12:00 – 

13:00 

   2n ESO A 

Anglès 

Alemany 4t 

ESO 

13:00 - 14:00      

14:00 - 15:00      

15:00 – 

16:00 

      

16:00 – 

17:00 

Competències 

Lingüístiques 1r 

ESO 

 3r ESO A  

Anglès 

1r ESO A  

Anglès 

 

17:00 – 

18:00 
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