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PLA OBERTURA DE L’ESCOLA JOAN PLANA DE PUIGPELAT 

 

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. 
 
- El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 
- Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica tal i com s’està portant a 
terme fins al final del curs. 
- L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins ara. 

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

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:  

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

 Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.   

 Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en 
els 14 dies anteriors.  

 Calendari vacunal al dia.  
En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc 
de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb 
la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre 
l’activitat escolar.  
Es consideren malalties de risc per a la COVID-19: 

  Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.  

 Malalties cardíaques greus.  

 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen 
tractaments immunosupressors).  

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
 

 
QUINES MESURES S’HAURAN DE GARANTIR? 

  
 Abans caldrà una declaració responsable de l’estat de salut dels seus fills i filles, així com 

prendre’ls la temperatura  abans d’acompanyar-los al centre. 

 Distància física de dos metres. 

 On no es pugui assegurar el compliment de les mesures de distanciament, el personal 

docent i no docent i els alumnes han de portar mascareta.  

 Entrada i sortida del centre diferenciada per grups, en intervals de 15-20 minuts. 

 Evitar espais compartits, canvis d'aula i desplaçaments per l'interior del centre. 

 Cada centre tindrà un pla específic d'obertura, adequat a les instruccions del departament 

i al Pla d'Educació aprovat pel Procicat. 
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 El grup d’alumnes que utilitzi aquest servei serà fix i no s’hi podrà reincorporar ningú per 

poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. 

 Sempre estaran en el mateix espai de l’Escola, llevat de si han de fer ús del lavabo o si 

surten a l’exterior. 

 En la mesura del possible, sempre estaran amb el mateix o la mateixa mestre/a. 

 Mai podran estar en contacte directe amb els seus companys o companyes i se’ls 

delimitarà un espai de 4 m2. 

 El material que utilitzin no podrà ser compartit i es limitarà el material per cada alumne/a. 

 Les estones al pati estaran delimitades en un espai concret. 

 L’alumnat es rentarà les mans: 

o Al entrar i sortir de l’Escola. 

o Abans i després d’esmorzar. 

o Abans i després d’anar al lavabo. 

o A la sortida i entrada al pati. 

o Abans i després d’un canvi d’activitat. 

  
No s’obriran els menjadors escolars. Es continuaran recarregant les targetes moneder dels 
alumnes que tenen beca menjador. 
 
 
2.- DIAGNOSI I PREVISIONS 

 
2.1 Alumnat 
La 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.)és 
la següent: 
 

 Videotrobades Moodle Correu electrònic/ 
Trucades telefòniques 

P3 85.71% 78.57% 100% 

P4 80% 80% 100% 

P5 76.92% 69.23% 92.30% 

1r 92.30% 100% 100% 

2n 94.73% 89.47% 100% 

3r 93.75% 93.75 % 100% 

4t 93.75% 100% 100% 

5è 86.36% 90.90% 100% 

6è 90% 90% 100% 
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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 (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre és de:   
 

Docents No docents 

16 1 

 
PERSONAL DOCENT AMB FILLS/ES MENORS O PERSONES DEPENDENTS A 
CÀRREC 
Instrucció 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres 
educatius d’aplicació al personal docent al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. 
 
El nombre de professional que pot fer atenció presencial al centre és de : 
  

Docents 
16 

9 mestres amb fill/es es mostren igualment disponibles per 
organitzar-se i assistir puntualment al centre quan sigui necessari. 

 
2.3 Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre:  
 
L’Equip Directiu ha contactat amb les famílies d’educació infantil i 6è (contacte telefònic) 

 
Considerant els contactes amb les famílies i la diagnosi realitzada al 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 
Atenció 
personalitzada.  
Cita prèvia 

Dilluns 
? 

Dimarts 
? 

Divendres 
? 

Dilluns 
? 

Dimarts 
? 

Dimecres 
? 

Divendres 
? 

Dijous  
? 

Dimecres 
? 

Atenció tutorial en 
grups 

- - - - - - - - 19 

Acollida EI segon 
cicle (3-6) 

0 0 0 - - - - - - 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 19 

 
2.4 Disponibilitat d’espais 
 
El centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les activitats abans esmentades: 
 
DEPENDÈNCIA Superfície (m2) Observacions 

Aula grup 6è  45,40 m2 Atenció tutorial grup 10 alumnes 6è  

Aula grup 5è 45,40 m2 Atenció tutorial grup 10 alumnes 6è 

Aules grups infantil  52,60 m2 Atenció personalitzada. Cita prèvia 

Aules grups CI 45,10 m2 Atenció personalitzada. Cita prèvia 

Aules grups CM-CS 45,40 m2 Atenció personalitzada. Cita prèvia 

 
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 
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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 19 

18 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 19 

 

● Organització de grups d’alumnes i del professorat.  

El dia 17 de juny s’ofereix per als alumnes de 6è una tutoria grupal de 10 alumnes, per recollir 
material, acompanyament tutorial de final d’etapa i comiat dels companys/es i docents. 

 

● Horaris del grups  

Grup 1: de 10h a 12h aula de 6è 

Esbarjo: de 11h a 12 h 

Grup 2: de 11h a 13h aula de 5è 

 

● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe.  
 
GRUP-
CLASSE 

DEPENDÈNCIA Nombre 
d’alumnes 

Superfície 
(m2) 

Ràtio 
superfície/alumnes 

Verificació 
ràtio >= 4  

Verificació 
nombre 
màxim 
d’infants 

GRUP 1 Aula grup 6è 10 45,40 m2 11 alumnes OK OK 

GRUP 2 Aula grup 5è 10 45,40 m2 11 alumnes   

 
2.6 Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada que preveu el centre educatiu. 
S’atendran els alumnes que ho sol·licitin a petició de la família o del tutor/a, de manera individual, 
en els espais i dies indicats anteriorment en els apartats 2.3 i 2.4. 
Les cites prèvies per l’atenció personalitzada, cada tutor ho gestionarà a través del seu correu 
electrònic. 

 

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. 
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RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura del centre 2020 
 
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, el director/a 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 Joan Plana de Puigpelat, que s’adjunta a l’annex 
d’aquesta resolució. 
 
2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.   
 
Puigpelat, 28 de maig de 2020 
 
La directora de l’Escola Joan Plana 
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