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RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura del centre Escola La 
Parellada de Santa Oliva. 
 
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 29 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 La Parellada de Santa Oliva que s’adjunta a l’annex d’aquesta 
resolució. 
 
2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.   
 
Santa Oliva, 29 de maig de 2020 
 
El director de l’Escola La Parellada 
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ANNEX 
 

PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA LA PARELLADA DE SANTA OLIVA 
 
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. 
 
 
2.- DIAGNOSI I PREVISIONS 

 
2.1 Alumnat 
 
 
En tots els nivells, continuarem amb les classes virtuals. 

• Acció educativa presencial (6è curs).  
Els dimecres atendrem als alumnes de 6è que voluntàriament decideixen venir en petits 
grups. 
Per aquest motiu dividirem les classes en 2 grups. Un que farà horari de les 9:30h a les 
10:30h i l’altre que farà l’horari d’11:00h a 12:00h. 
També existeix la possibilitat durant el mes de juny hi hagi alumnes de 6è que facin tutories 
individuals. 
 

• Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. 
Els últims dies de curs, els deixarem per a que els tutors puguin donar cita prèvia  
individualment als alumnes per torns i així poder recollir el material de la classe i fer una petita 
tutoria per comentar el curs. 
 

• Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell. 
D’entrada, no n’hi ha cap programada, però si es detecta la necessitat, es poden fer a 
demanda d’algun docent i previ permís de la direcció. 
 

• Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6).  
Prioritzarem les aules d’Educació Infantil per a atendre als grups que puguin venir. L’horari 
serà de 9:00h a 13:00h. La recollida i l’entrega la realitzarem per la porta lateral d’entrada al 
pati d’infantil. En el cas de tenir diversos grups, aquesta recollida i entrega es farà directament 
a la porta de la classe que comunica amb el pati. 

 
 
2.2 Disponibilitat de professionals 
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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 

 22 1 

 
 
2.3 Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre:  
 

 
ESCOLES I COL·LEGIS D’INFANTIL I PRIMÀRIA 
S’ha contactat amb les famílies mitjançat els tutors (contacte telefònic), mitjançant un formulari 
electrònic, etc. 
 
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 

         

Atenció 
personalitzada 

* * * * * * * * * 

Atenció tutorial en 
grups 

        19 

Acollida EI segon 
cicle (3-6) 

 1 2       

Atenció alumnat en 
petits municipis i 
que ha estat 
“desconnectat”  

         

TOTAL  1 2      19 

*S’oferirà a les famílies tutories individuals amb cita prèvia els últims dies de classe, de caràcter 
voluntari i per realitzar el tancament de curs. 
 

2.4 Disponibilitat d’espais 
 
 
El centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les activitats abans esmentades: 
 

DEPENDÈNCIA Superfície (m2) Observacions 

Aula grup  56 3 aules de grups que poden acollir a 13 alumnes i un mestre cadascuna. 
Les aules de les tutories també es faran servir per les atencions 
individualitzades voluntàries els últims dies de classe. 

Aula de psicomotricitat    

Aula d’informàtica    

Aules específiques i/o 
complementàries  

  

Biblioteca    

Gimnàs   No es farà ús dels vestidors ni del gimnàs per realitzar-hi activitats físiques o 
esportives. 

Menjador   

Aula de música    

Aula de dibuix   

Tallers    

Laboratoris    

.....   
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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.  

 
ESCOLES I COL·LEGIS D’INFANTIL I PRIMÀRIA 
 

Calendari juny P3 P4 P5 6 EP 
1  1 2  

2  1 2  

3  1 2 19 

4  1 2  

5  1 2  

     

8  1 2  

9  1 2  

10  1 2 19 

11  1 2  

12  1 2  

     

15  1 2  

16  1 2  

17  1 2 19 

18  1 2  

19  1 2  

TOTAL  15 30 57 

 

 

● Organització de grups d’alumnes i del professorat.  

L’atenció als alumnes de 6è la realitzarà les seves tutores a les aules de 6è. 

Per al grup d’Educació infantil, mirarem de destinar 2 persones per a atendre el grup: un mestre de 
9:00h a 11:00h i l’altre mestre de les 11:00h a les 13:00h. 

Sempre hi haurà com a mínim un membre de l’equip directiu al centre. 

 

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

- Els grups de 6è: 

 9:30h a 10:30h: ½ grup 6è A i ½ grup 6è B 

 11:00h a 12:00h: ½ grup 6è A i ½ grup 6è B 

- Acollida d’Educació Infantil: 

 De les 9:00h a les 13:00h amb un temps d’esbarjo d’1h de 10:30h a les 11:30h. 

 

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

DEPENDÈNCIA Nombre 
d’alumnes 

Superfície 
(m2) 

Ràtio 
superfície/alumnes 

Verificació 
ràtio >= 4  

Verificació 
nombre 
màxim 
d’infants 

6èA EP 1 Aula grup 6èA 5 56 13 OK OK 

6èB EP 1 Aula grup 6èB 6 56 13 OK OK 

6èA EP 2 Aula grup 6èA 5 56 13 OK OK 

6èB EP 2 Aula grup 6èB 5 56 13 OK OK 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
2.6 Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que 
preveu el centre educatiu.  

Les dues primeres setmanes, només en el cas de detectar una necessitat real i que no s’hagi pogut 
fer de manera virtual, concretat per algun membre de l’equip docent, amb cita prèvia i amb el permís 
de la direcció per poder gestionar els espais i així evitar possibles aglomeracions. 

Els de 6è poden organitzar actuacions. 

L’última setmana es preveu la possibilitat d’oferir sessions de tutories individualitzades amb cita 
prèvia per a tots els nivells. 

 

2.7 Indicar si s’oferirà servei de transport.  
No s’ofereix el 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. 
 
Aquestes mesures estan recollides a l’annex del següent document: 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-
centres.pdf 
 
S’han enviat per correu electrònic a tots els docents del claustre. 
 

 

http://blocs.xtec.cat/ceiplaparelladageneral
http://ceip-la-parellada-clickartedu.com/
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf

		2020-05-29T21:34:51+0200
	Hugo Cardillo Mata - DNI 74243625Q (SIG)




