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El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-

2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat 

pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020,  estableix que cada centre educatiu elabori el seu 

Pla d’Obertura de centres i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix abans de 

l’admissió dels alumnes.  

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per al 

desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el següent Pla d’Obertura. 

Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes. 

 

 

 

Data d’informació al Consell Escolar:  29 de maig de 2020 

 

 

Pla d’obertura juny 2020 

Centre:  CEE PALAU 
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1.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre: 

 

 

2.- Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 

Educació infantil 0 

Final 
escolarització 

1 

Altres cursos 7 

 

3.- Organització de l’acció educativa presencial.  

Aquest servei s’ofereix, amb caràcter voluntari per a l’alumnat, per tal de donar suport a la 

finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària.  

S’establirà de manera gradual i no necessàriament permanent, d’aquesta forma: 

Atenció educativa presencial 6è de Primària(1): ( final escolarització ) 

(1) Es pot substituir per una graella pròpia del centre que inclogui la mateixa informació 

(2) No s’ha de posar els noms i cognoms sinó càrrec, especialitat...(ex.: tutor P4, mestra CI) 

(3) Cal posar el nombre d’alumnes que tindrà cada grup. Màxim 13. 

Observacions: 

La nostra escola substitueix el final d’etapa de sisè de primària pels alumnes que finalitzen 

escolarització. No tenim cap alumne/a que la seva edat correspongui canvi d’etapa de primària 

a secundària que hagi manifestat assistir a l’escola. 

 

 

  

Docents 16 

Personal PAS 4 

Grups 
(Núm 

alum)(3) 

Docent de 
referència(2) 

Aula 
Dia Hora 

entrada 
Hora 

sortida 
Esbarjo 

dll dm dc dj dv 

Aula 9  
( 1 alumne) 

Tutora aula 
9 

9  X  X  09:30 13:00 11:00 h 

           

           

...           
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4.- Organització de l’acollida d’Educació infantil: 

És un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6) de famílies els 

progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball 

presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo (Han de presentar un full de Declaració 

responsable) 

S’organitza de 9 a 13h de la següent forma(1): 

(1) Es pot substituir per una graella pròpia del centre que inclogui la mateixa informació. 

(2) No s’ha de posar els noms i cognoms, sinó càrrec, especialitat...(ex.: tutor P4, mestra CI) 

(3) Cal posar el nombre d’alumnes que tindrà cada grup. Màxim 8 a P3 i màxim 10 a P4 i P5 

 

Observacions: 

No hi ha cap alumne/a d’educació infantil que opti pel servei d’acollida. Totes les famílies han 

refusat aquesta opció i poden atendre els seus fills/es a casa. 

  

Nivell Grups 
(Núm 
alum)(3) 

Docent de 
referència(2) 

Aula Hora entrada Hora sortida Esbarjo 

P3 A(8)      

B(8)      

C(5)      

...      

P4 A(10)      

B(10)      

C(7)      

...      

P5 A(10)      

B(10)      

C(10)      

....      
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 4. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que 

preveu el centre educatiu  

Atenció personalitzada: S’aplicarà en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura 

excepcional i no continuada, que implicarà la planificació i programació del dia i hora de 

retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula. 

Es preveuen fer aquestes actuacions, amb caràcter general(1): 

Nivell Descripció de l’activitat Dia Horari Grups 
(Núm 
alum)(3) 

Docents 
responsables(2) 

 Tots 
els 
nivells 
de 
l’escola 

-Tutoria 
individualitzada amb 
família i alumne/a 

Divendres 09:30 a 
13.00 (hora 

a convenir ) 

A 
determinar 

Tutora aula de 
l’alumne/a 

     

     

     

     

     
(1) Es pot substituir per una graella pròpia del centre que inclogui la mateixa informació. 

(2) No s’ha de posar els noms i cognoms sinó càrrec, especialitat...(ex.: tutor P4, mestra CI) 

(3) Cal posar el nombre d’alumnes que tindrà cada grup. Màxim 13. 

 

 

Observacions: 

Les famílies es posen en contacte amb la tutora per demanar cita prèvia quan vulguin venir 

alumne/a i família a l’escola. 

Com a norma general aquestes tutories continuaran realitzant-se de manera telemàtica.  



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Col·legi d’Educació Especial  
PALAU 

 
Atenció tutorial en grups reduïts (si es creu necessària):  Aquesta és una mesura de caràcter 

no continu, puntual i compatible amb l’atenció personalitzada. S’oferirà a alumnes de 

qualsevol nivell, quan es cregui necessari. El tutor convocarà els grups d’alumnes prèviament. 

Es preveuen fer aquestes actuacions, amb caràcter general(1): 

Nivell Descripció de l’activitat Dia Horari Grups 
(Núm 
alum)(3) 

Docents 
responsables(2) 

Aula 3, 
4,5,6,7 

-Acompanyament 
emocional. 
-Habilitats 
comunicatives. 

Dilluns i 
dimecres 

09:30 a 
13:00 

4-5 Tutores aules 
4-5 + 
educadora 

Secundària 
Aules 
8,9,10 

-Acompanyament 
emocional. 
-Habilitats 
comunicatives. 

Dimarts i 
dijous 

09:30 a 
13:00 

4-5 Tutora aula 9 + 
educadora 

      

     

     

     
(1) Es pot substituir per una graella pròpia del centre que inclogui la mateixa informació. 

(2) No s’ha de posar els noms i cognoms sinó càrrec, especialitat...(ex.: tutor P4, mestra CI) 

(3) Cal posar el nombre d’alumnes que tindrà cada grup. Màxim 13. 

 

Observacions: 

-Amb prèvia les famílies que ho demanin podran venir a recollir aquells material que necessitin 

per a l’estiu ( caminador, bipe,..) 
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5. Servei de transport.(només centres que disposin d’aquest servei de forma habitual) 

El criteri general és que només en casos específics es reactivarà el servei de transport escolar. 

La previsió de servei de transport acordat amb el Consell Comarcal és el següent: 

Ruta Dia Hora arribada al 
centre 

Hora sortida del 
centre 

    

    

    

 

Observacions:  

No es reactivarà el transport escolar. 


