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PLA D’OBERTURA ESCOLA 

Seguint les instruccions del Departament d’Educació, elaborem aquest Pla que es 
desplegarà en el moment que passem a la Fase 2 de desconfinament. 

 

ACTIVITAT LECTIVA I DE SEGUIMENT DE L’ALUMNAT 

El curs continuarà de forma telemàtica fins la seva finalització el 19 de juny. 

De P-3 a 4t, reptes setmanals a través del Tokapp o mail que es pengen a la web del 
centre 

5è i 6è, continuïtat de les activitats del Classroom 

Seguiment tutorial de l’alumnat: 

Videoconferències setmanals i trucades telefòniques, en alguns casos.                  
Comunicació amb les famílies, via Tokapp i mail. 

 

ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 

EDUCACIÓ INFANTIL: 

Acollida de 8 alumnes com a màxim a P-3 i 10 alumnes de P-4 i P-5. 

Voluntari i només en aquells casos que a la unitat familiar tots els adults treballin fora de 
casa i que, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense 
possibilitat de flexibilitzar-lo. La família haurà de signar declaració responsable. 

Horari: de 9 a 13h, sense menjador. (tampoc podem garantir transport escolar) 

Entrada i sortida: Porta de d’accés al pati. 

Espais: les seves aules i només la seva tutora, (sempre que es pugui)  El pati, amb horaris 
diferenciats, i els wc dels porxos (cada grup en el seu). Cada grup tindrà el seu espai i 
s’evitaran els canvid. 

Material: L’escola ha de preveure l’ús individual del material educatiu i joguines. Es 
desinfectarà al final de la jornada 

Mesures d’higiene i seguretat: Les famílies no poden entrar al centre. Deixaran els 
infants a la porta del pati i entraran sols. Les mestres els esperaran al porxo. A la vorera, 
els adults guardaran la distància de seguretat de 2 metres. Tothom entrarà al centre amb 
mascareta higiènica que compleixi la norma UNE de seguretat.  

No poden venir a l’escola, els infants amb simptomatologia compatible amb la covid-19 o 
que hagin estat en contacte amb algú malalt en els 14 dies anteriors. 
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A l’entrada els infants es rentaran les mans. També ho faran abans i després del pati, 
abans i després d’anar al lavabo i abans i després d’esmorzar. 

L’escola intentarà que mantinguin la distància de seguretat de 2 metres i s’evitin els 
contactes. També es vetllarà per a què no es comparteixi material.  

Ventilació natural de les aules per renovar l’aire. 

En el cas que un infant tingui febre, se’l separarà del grup i es trucarà immediatament a la 
família. La família haurà d’avisar al centre en el cas que el metge determini que és una 
malaltia infecciosa. L’escola, avisarà la resta de famílies, i prendrà les mesures que 
determini Salut. 

Per tal de poder definir la traçabilitat, en el cas d’infecció, cal assegurar els mínims 
moviments de personal. S’assignarà un responsable de cada grup i cal mantenir-lo durant 
el període d’obertura (s’entés que per força major, hi pot haver canvis) 

1r, 2n, 3r, 4t i 5è: 

Activitats voluntàries per l’alumnat. Les famílies han de signar declaració 
responsable. 

Atenció personalitzada de la tutora amb l’alumne/a i, si escau, la família (una persona). En 
tractar-se d’una mesura excepcional i no continuada, cada tutora amb el suport de les 
mestres de diversitat, planificaran i programaran el dia i hora de retrobament.  

L’objectiu és l’acompanyament educatiu personalitzat, especialment en la població escolar 
més fràgil socialment; i l’acompanyament emocional de l’alumnat, que hagi patit el 
confinament d’una manera més greu o de l’alumnat de necessitats educatives 
especials. Es podrà aprofitar per formular un pla personalitzat que permeti a l’alumnat 
afegir contingut formatiu a les seves activitats d’estiu i l’ajudi al proper curs. 

Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes , quan es cregui necessari. Seguirà els 
mateixos criteris que l’atenció personalitzada. 

Entrada i sortida: Porta de secretaria en l’horari que determini la mestra. 

Espais: Tutories, biblioteca, aula de música. Els wc dels porxos i de la planta baixa. 

Mesures d’higiene i seguretat: Les famílies no poden entrar al centre. L’alumnat entrarà 
per la porta de secretaria. La mestra l’esperarà allà. Tothom entrarà al centre amb 
mascareta higiènica que compleixi la norma UNE de seguretat i guardarà la distància de 
seguretat de 2 metres. A l’entrada, es rentaran les mans. També ho faran abans i després 
d’anar al lavabo. 

No pot venir a l’escola, cap alumne/a amb simptomatologia compatible amb la covid-19 o 
que hagin estat en contacte amb algú malalt en els 14 dies anteriors. 
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6è: 

La presència també és voluntària. Les famílies signen la declaració responsable. 

Acompanyament presencial en grups de 13 com a màxim per donar suport a la 
finalització d’etapa i tancar el seguiment personalitzat del seu pas a secundària un cop 
per setmana. 

La docència continuarà de manera telemàtica sense que això comporti una doble 
jornada per al professorat encarregat d’acollir cada grup d’alumnes. 

Es prioritzarà sempre que sigui possible l’acompanyament de les tutores. 

Horari: Dilluns grup A: de 9,15 a 11,00; d’11,15 a 13,00 

            Dimecres grup B: Franja de 9,15 a 11,00; d’11,15 a 13,00 

Entrada i sortida: Porta de secretaria. 

Espais: La biblioteca, la sala de música, els wc dels porxos i de la planta baixa.  

Mesures d’higiene i seguretat: Les famílies no poden entrar al centre. L’alumnat 
entrarà per la porta de secretaria. La mestra l’esperarà allà.  

Tothom entrarà al centre amb mascareta higiènica que compleixi la norma UNE de 
seguretat i guardarà la distància de seguretat de 2 metres.  

A l’entrada, es rentaran les mans. També ho faran abans i després d’anar al lavabo. 

L’alumnat evitarà circular per la resta d’espais de l’escola. 

No pot venir a l’escola, cap alumne/a amb simptomatologia compatible amb la covid-19 o 
que hagin estat en contacte amb algú malalt en els 14 dies anteriors. En el cas que tingui 
febre s’actuarà seguint el mateix protocol que a Ed.Infantil. 

 

TASQUES IMMEDIATES PRÈVIES A L’OBERTURA 

 

1. Identificar les mestres i altra personal de suport disponibles al centre, garantint les 
mesures de prevenció i sanitàries.  
Tots els docents, personal d’administració i serveis, personal tècnic estan obligats 
a contestar un qüestionari de salut per tal de detectar personal vulnerable que no 
pot tenir activitats presencials al centre el mes de juny. 
Són personal d’especial vulnerabilitat: persones amb diabetis, malaltia 
cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar 
crònica, malaltia renal crònica, obesitat mòrbida, immunodeficiència, càncer, 
dones embarassades i més grans de 60 anys. 
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2. Consultar a les famílies a través de missatge tokapp o consulta telefònica. 
3. Quantificar els infants que poden assistir al centre -sempre de forma voluntària- 

en les condicions establertes a les instruccions 
4. Recollida de les declaracions de les famílies 
5. Coordinació amb l’Ajuntament, per custòdia de l’edifici i neteja instal·lacions 
6. Concretar amb el servei de neteja la desinfecció diària dels espais utilitzats 
7. Informar d’aquest pla a la inspecció educativa 
8. Informar el Consell escolar i la comunitat educativa (penjar a la web, elaborar una 

infografia...) 
 
 

CONCRECIONS a 3 de juny: 
  
-Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre: 
  
 PAS 1 no presència 
 DOCENTS 5 no presència 
 
-Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 
  
 INFANTIL 4 (3 P3 I 1 P5) atenció de l’Eli Llamas 
 PRIMÀRIA  6èA- 7 acompanyament de la Núria Artigas 
   6èB- 9 acompanyament de l’Empar González 
 1r a 5è: Les tutores faran les citacions que creguin oportunes dins de l’horari que 
estableixin els dies assignats: dilluns 1r, dimarts 2n, dimecres 3r, dijous 4t i divendres 5è. 
 
 
No hi haurà servei de transport escolar. 
 
Pendent d’omplir quadrant de les actuacions d’atenció personalitzada o acció 
tutorial en grup reduït.   
 
 

  

 

 


