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PLA OBERTURA DE L’ESCOLA CÈLIA ARTIGA DE LA LOCALITAT DE REUS 

 

 

0.- INTRODUCCIÓ 

 

El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera que permet 

l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos per les 

autoritats sanitàries han establert, pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i 

higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal. 

El Departament es planteja, durant aquest període, un triple objectiu: 

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa 

que suposa una titulació (4t ESO, 2n de Batxillerat, 2n de cicles formatius 

professionals i artístics, adults i idiomes). 

2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. 

3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada 

centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn. 

 

1.- MARC NORMATIU 

 

● 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. 

● INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS. 

1. El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 

2. Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica tal i com s’està 

portant a terme fins al final del curs. 

3. L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins ara. 

4. El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. 

5. Es fa constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de seguretat 

establertes. 
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2.- DIAGNOSI I PREVISIONS 

2.1 Alumnat 

Diagnosi de la situació actual dels grups i de l’alumnat en base als informes dels tutors/es, 

mestres (seguiment de les activitats no presencials, contactes amb les famílies i l’alumnat, etc.) 

i prenent com a referència les 4 modalitats d’activitats que estableixen les Instruccions: 

● Acció educativa presencial (6è curs).  

● Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. 

● Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan es cregui 

necessari.  

● Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6).  

 

2.2 Disponibilitat de professionals 

En base a la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del Departament 

d’Educació, s’ha identificat el nombre de personal que podrà participar en les activitats 

presencials. 

El nombre de professionals que pot fer atenció presencial al centre és de:   

 

Docents PAS 

16 2 

 

Nombre de professionals que no pot fer atenció presencial (durant aquest mes de juny) al 

centre a partir de la 

declaració responsable i per ser col·lectius vulnerables és de: 

 

Docents PAS 

1 0 

 

Els Mestres continuaran fent tasques telemàtiques. No faran cap tasca presencial, excepte el 

tutor de 6è. En cap cas es farà venir els mestres a fer tasques no lectives. 
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2.3 Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre:  

 

Alumnat matriculat a primer cicle abans del 12 de març (que no són del grup 0-1 

anys i que els seus progenitors han presentat la sol·licitud de reincorporació) 

 

0 

Alumnat matriculat a primer cicle abans del 12 de març (que no són del grup 0-1 

anys i que els seus progenitors han presentat la sol·licitud de reincorporació) i 

que els progenitors al·leguen diversos motius (laborals, professionals, etc.). 

 

0 

 

S’ha contactat amb les famílies, mitjançat els tutors, via contacte telefònic. 

Considerant els contactes amb les famílies i la diagnosi realitzada el centre es preveu el 

nombre d’alumnat per cada activitat:  

 P3 P4 P5 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 

Acció educativa 

presencial 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atenció 

personalitzada 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atenció tutorial en 

grups 

0 0 0 0 0 0 0 0 27 

Acollida EI segon 

cicle (3-6) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atenció alumnat en 

petits municipis i que 

ha estat 

“desconnectat”  

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 27 

 

2.4 Disponibilitat d’espais 

El centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les activitats abans 

esmentades: 

 

DEPENDÈNCIA Superfície (m2) Observacions 

Aula grup  36 m2  / 36 m2   Aula de 6è i Aula de 5è. 

Lavabos 12 m2 Disposen de 3 wc i 2 piques 
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2.5 Organització de l’acció educativa presencial.  

● Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistirà 

presencialment al centre.  

Calendari juny P3 P4 P5 6 EP 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

     

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 

     

15 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 

18 0 0 0 27 

19 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 

 

● Organització de grups d’alumnes i del professorat.  

El tutor de 6è, Julián Torralba, farà tutoria amb dos subgrups del grup de 6è. l’última setmana, 

el dia 18 de juny. 

 

● Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sorQda i d’esbarjo)  

Subgrup 1 de 6è. Horari d’entrada: 09:30 h. Horari de sortida: 10:30 h No hi ha pati 

Subgrup 2 de 6è. Horari d’entrada: 11:00 h. Horari de sortida: 12:00 h No hi ha pati 

 

● IdenQficació dels espais que ocuparan cada grup-classe.  
 

GRUP-

CLASSE 

DEPENDÈNCIA Nombre 

d’alumnes 

Superfície 

(m2) 

Verificació 

ràtio >= 4  

Verificació nombre 

màxim d’infants 

6 EP Aula grup 6è 13 36 m
2
 OK OK 

6 EP Aula grup 5è. 14 36 m
2
 OK OK 
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2.6 Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que 

preveu el centre educatiu.  

Es farà l’actuació amb el format de videoconferència, però si hi ha alguna família que 

demana cita prèvia per parlar amb el tutor de manera presencial, es procurarà fer. 

 

2.7 Indicar si s’oferirà servei de transport.  

      No hi ha servei de transport 

 

2. 8 Informació als professionals. 

Abans de l’obertura del centre, la direcció explicarà al personal que participarà en les 

activitats presencials, les mesures de protecció i prevenció generals, les mesures 

específiques i protocols d’actuació que s’han establert per part del Departament 

d’Educació. 

 

2.9. Resum situació alumnat. 

 

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 

Considerant els contactes amb les famílies i la diagnosi realitzada el centre es preveu el 

nombre d’alumnat per cada activitat:  

 

 P.3 P.4 P.5 1ep 2EP3EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP TOTAL 

Acció 

educativa 

presencial 

        27 27 

Atenció 

personalitzada 

         0 

Acollida EI 

segon 

cicle (3-6) 

         0 
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2.10. Horari del pla d’obertura del centre 

Després d’haver fet les trucades pertinents a les famílies i saber que no hi haurà cap alumne 

d’educació infantil durant els període de l’1 al 19 de juny, l’equip directiu obrirà i romandrà a 

l’escola cada dia en horari de 9 a 12 h. 

 

3.- COORDINACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 

S’ha realitzat una reunió de coordinació amb l’administració local en data 26 /05 a les 9.00 h. 

 

S’ha arribat als següents acords de coordinació i col·laboració: 

3.1. Consergeria 

Des de l'Ajuntament de Reus s'oferirà el servei de consergeria en l'horari pactat amb les 

escoles, que per al període de l'1 a l 19 de juny es concreta en horari de 8.30h a 13.30h. 

● Les funcions dels conserges seran les relacionades amb les necessitats que produeixi 

l'assistència dels infants a les escoles, sempre dins de les seves tasques habituals, i sobretot 

aquelles tasques relacionades amb les mesures de seguretat per a la protecció del COVID 19, 

concretament i de forma regular, la ventilació dels espais i , altres tasques de suport al 

manteniment preventiu, com per exemple l'acccionament de les aixetes per tal de fer córrer 

l'aigua freda per les canonades. 

● Els conserges que faran suport en aquest període a les escoles comptaran amb els informes 

mèdics que els permetin desenvolupar les tasques esmentades i amb els EPIS necessaris que 

s'hagin determinat en funció de cada cas, des del servei de prevenció de l'Ajuntament de Reus. 

En el cas de la nostra escola, la conserge vindrà el dijous dia 18 de juny a fer les tasques 

encomanades. L’Ajuntament ha tret el servei la resta de dies perquè no hi ha alumnes que 

necessitin de la seva presència. 

3.2. Servei de neteja 

El servei de neteja es concretarà amb un servei de neteja de tot el centre , que es farà en la 

mesura que sigui possible abans del dia 1 de juny. Si no és possible la neteja de tots els espais 

de les escoles, es prioritzarà els espais que el centre ha determinat que s'utilitzaran, i al llarg de 

la primera setmana de reobertura de les escoles es farà progressivament la neteja de la resta 

dels espais del centre. 
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Durant la jornada hi haurà un servei de neteja al llarg del matí, concretament a meitat de la 

jornada de presència dels infants, a les 11h. En aquest moment caldrà que els infants es 

reubiquin en altres espais per poder fer aquesta neteja i desinfecció de forma correcta. En 

funció del volum d'infants el servei de neteja i la direcció del centre s'organitzaran per poder 

facilitar al màxim al personal de neteja que pugui desenvolupar les seves funcions. 

Hi haurà un altre servei de neteja en finalitzar l'activitat escolar. 

Dins del servei de neteja es tindran en compte els protocols de neteja específics per a garantir 

les mesures de seguretat relacionades amb el COVID 19. 

En el cas de la nostra escola, a hores d’ara, no m’han confirmat si vindran a fer el servei de 

neteja, com a mínim el dia 18 de juny. 

3.3. Servei de jardineria i neteja de patis 

També s'ha reactivat el servei de jardineria i neteja de patis de les escoles. Aquest servei és 

previst que s'iniciï el dijous 28 de maig. Es prioritzarà en primer lloc els patis d'infantil i tot 

seguit la resta de patis i zona exterior. 

En el cas de la nostra escola, i no havent nens per sortir al pati, suposem que serem dels últims 

a tenir aquest servei. 

3.4. Coordinació empresarial i gestió del manteniment 

En aquest període podran també accedir al centre altres empreses coordinades des de 

l'Ajuntament de Reus per atendre necessitats relacionades amb el manteniment i/o obres 

menors, ascensors, controls de plagues , sistemes de prevenció contra incendis , d'entre altres. 

3.5. Col·laboració Guàrdia Urbana 

També s'ha informat a Guàrdia Urbana de la reobertura parcial dels centres per tal que activin 

aquelles mesures que considerin adients en l'horari d'assistència majoritària dels infants a les 

escoles, sent aquesta necessitat a les 9h i a les 13h, amb el benentès que és permesa una 

entrada esglaonada al centre per tal d'evitar possibles aglomeracions. Es prioritzaran els 

centres en els que es preveu més afluència. 

 

4. Comunicació i aplicació del pla 

El pla d’obertura del centre estarà a disposició de la Inspecció d’Educació. El director 

n’informarà al Consell Escolar i el publicarà a l’espai web del centre. 
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RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura del centre Escola 

Cèlia Artiga de Reus 

 

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 estableix 

l’elaboració del Pla d’Obertura de centre. 

 

Les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius estableixen que cada 

centre educatiu haurà d’elaborar el seu Pla d’Obertura previ a l’inici de les activitats presencials 

amb els alumnes. 

 

En data 28 de maig de 2020, la directora ha informat el Consell Escolar del contingut Pla 

d’Obertura. 

 

D’acord amb el que s’ha esmentat, 

 

RESOLC: 

 

1.- Aprovar el Pla d’Obertura de l’Escola Cèlia Artiga de Reus, que s’adjunta a l’annex d’aquesta 

resolució. 

 

2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.   

 

Reus, 28 de maig de 2020 

 

La directora de l’Escola Cèlia Artiga 
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