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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
 

 
 
Contextualització i Marc normatiu 

 

L’escola “El Montcau” és l’escola pública d’Ordal i forma part de la Zona Escolar Rural de                
Subirats, (ZER Subirats). 

Ordal, es troba al municipi de Subirats, comarca de l’Alt Penedès i província de Barcelona;               
és el primer poble que trobem fora de la gran àrea metropolitana de Barcelona Capital.  

L’escola El Montcau s’organitza cíclicament, tot i que amb desdoblaments per cursos i/o             
comunitat de grans, mitjans i petits. Això és possible donat a que cada promoció compta               
amb uns 8-10 alumnes. Tenim una mitjana de trenta alumnes a Educació Infantil, i quaranta               
a Primària. La convivència al centre és propera i tranquil·la. El centre organitzat en un únic                
edifici i amb un baix nombre d'alumnes permet crear de l'escola una comunitat familiar.  

La plantilla de mestres està formada per uns 5 - 7 mestres d'infantil i primària, i els mestres                  
itinerants i especialistes de la ZER (música, llengua anglesa i l'educació física). 

La Llar d’Infants comparteix recinte amb l’escola i, tot i que no en forma part pròpiament                
dita, les seves dues mestres participen en les activitats, decisions i projectes del centre, dins               
de les seves possibilitats. 

El Departament d’Educació, seguint instruccions del Departament de Salut i com a mesura             
excepcional per contenir el coronavirus, va prendre la decisió de tancar a partir del dia 13 de                 
març de 2020 tots els centres educatius i, per tant, van quedar suspeses les classes en                
horari lectiu i les activitats extraescolars. 
 
L’escola va decidir enviar recomanacions telemàtiques mitjançant la web de l’escola           
setmanalment. Valorem la connectivitat de les famílies i posem mesures.  
 
A dia 20 d’abril de 2020 el Departament va publicar les Instruccions per al desenvolupament               
de l’acció educativa i l’avaluació en el tercer trimestre dels alumnes en els centres on               
s’imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, primària davant la           
prolongació del període de confinament pel Covid19, de les quals ens guiem i informem al               
claustre. 
 
A dia 20 i 22 de maig es publica 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 i les INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS          
CENTRES EDUCATIUS. Aquestes dicten que cada centre educatiu ha d’elaborar el seu Pla             
d’obertura amb l’acompanyament de la inspecció educativa previ a l’inici de les activitats             
presencials amb l’alumnat, requisit que ens porta a l’elaboració i redacció del present             
document. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
 
 

1. EQUIP DOCENT I PERSONAL AMB PRESÈNCIA AL CENTRE. 
 
A l’escola El Montcau el nombre de professionals (docents i no docents) que pot              
fer atenció presencial al centre és el següent: 
 
 

Personal docent Personal no docent 

5 de 8 mestres 
(realment són 4,5 ja que una vacant és de mitjà jornada). 
  
Tenim una mestra de baixa per I.T i 2 mestres vulnerables. 

0 de 0 persones 

 
 

2. ALUMNAT. 
 

L’escola després d’haver contactat amb les famílies del centre fa la següent            
previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre: 
 
 

 Alumnes matriculats al   
centre 

Previsió d’assistència a   
partir del 2 de juny 

Educació Infantil 27 alumnes 5 alumnes 

Primària: 1r a 5è 35 alumnes 0 alumnes 

Primària: 6è 3 alumnes 3 alumnes 
 
 

3. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL. 
 
● Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistirà           
presencialment al centre. 
 
 

Nivell Nombre d’alumnes 

Educació Infantil: P3 1 alumnes 

Educació Infantil: P4-P5 4 alumnes 

Educació Primària: 6è 3 alumnes 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
 
 
 
● Organització de grups d’alumnes i del professorat. 
 
 

Nivell Docent 

Educació Infantil: P3 1 mestra 

Educació Infantil: P4-P5 2 mestres 

Educació Primària: 6è 1 mestra 
 
 
● Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo) 
 
 

Nivell Horaris 

Educació Infantil: P3 Entrada escola: 9.00h 
Aula: 9-10h 
Esbarjo: 10-12h 
Aula: 12-13h 

Educació Infantil: P4-P5 Entrada escola: 9.00h 
Aula: 9-10h 
Esbarjo: 10-12h 
Aula: 12-13h 

Educació Primària: 6è Entrada escola: 10h 
Aula o pati: 10h a 12h 

 
 
● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe. 
 
 

Nivell Espai 

Educació Infantil: P3 Aula d’infantil i pati 

Educació Infantil: P4-P5 Aula d’infantil i pati 

Educació Primària: 6è Aula de cicle superior i pati 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
 
 
 
 
4. PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA O        
ACCIÓ TUTORIAL EN GRUP REDUÏT, QUE PREVEU EL CENTRE EDUCATIU. 
 
Atenció personalitzada amb cita prèvia. Horari de 9 a 13h. Un alumne, un progenitor              
i un tutor/a, si escau i com a màxim. Espai: biblioteca. A petició de la família i/o el                  
tutor/a. Atenció per qualsevol nivell o etapa, condicionat a la disponibilitat de l’equip             
docent. 
 
Atenció tutorial en grup reduït a 6è.  
 
Tots els grups d'infantil i primària continuen amb l’acció telemàtica, tal i com s’està              
portant a terme ara i fins al final del curs escolar. Recomanacions d’estiu i              
comunicació del progrés a les famílies mitjançant informe propi de centre i butlletí de              
notes finals d’esfer@. 
 
Les famílies han estat informades per correu electrònic i s’ha fet explicació i consulta              
en la reunió telemàtica mantinguda el 26 de maig de 2020 mitjançant la plataforma              
meet de google. S’han explicat les mesures de seguretat, les requisits i els aspectes              
d’organització i funcionament. També hem facilitat la declaració responsable. El          
centre ha adoptat i aplicarà totes les mesures de seguretat establertes. 
 
 
 
 
5. SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR. 
 
L’escola no oferirà servei de transport escolar. 
 
 
 
6. SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR I EXTRAESCOLARS. 
 
L’escola no oferirà servei de menjador escolar ni extraescolars. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
 
 
ALTRES CONSIDERACIONS 
 
A data 27 de maig de 2020 la directora del centre n’informa al Consell Escolar. 
 
A data 28 de maig de 2020 el present pla d’obertura del centre es posa a disposició                 
de la Inspecció d’Educació. 
 
A data 29 de maig de 2020 es publica a l’espai web del centre.              
https://agora.xtec.cat/ceip-montcau-ordal-subirats/ 
 
 
 
 
 
Annex 1: 
 
INFOGRAFIA INFORMATIVA 
 
 
Annex 2: 
 
PLÀNOLS ESCOLA 
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Pla d'Obertura
Escola El Montcau

A  P A R T I R  D E L  2  D E  J U N Y

G E N E R A L I T A T  D E  C A T A L U N Y A  -  D E P A R T A M E N T  D ' E D U C A C I Ó

Els alumnes hauran de mantenir una distància entre ells i amb els mestres de 2 mestres.
Ús de mascareta en cas de no poder garantir les mesures de distanciament.
Rentat de mans al entrar i al sortir, abans i desprès d'esmorzar, abans i desprès d'anar al lavabo,
abans i desprès de sortir al pati i en canviar d'activitat.
Mesures per canvi de bolquer (protocol específic).

Mesures de ventilació, neteja i desinfecció d'espais i materials (protocols específics).

MESURES DE SEGURETAT

E D U C A C I Ó  I N F A N T I L

Continuem amb les propostes telemàtiques.

Acollida voluntària de 9 a 13h per conciliació familiar
(cal declaració responsable).

Atenció personalitzada amb cita prèvia

 

 

    (1 infant/1 tutora/1 progenitor).

A L U M N E S  D E  1 R  A  5 È

Continuem amb les propostes telemàtiques.

Atenció personalitzada amb cita prèvia
 

    (1 infant/1 tutor/a/1 progenitor).

ALUMNES DE 6È

Continuem amb les propostes telemàtiques.

Atenció personalitzada amb cita prèvia

Dijous 18 de juny a les 10h: Sessió de suport i
acompanyament al final de l'etapa (3 alumnes).

 

    (1 infant/1 tutora/1 progenitor).
 

R E Q U I S I T S  I  O R G A N I T Z A C I Ó

Requisits per poder venir presencialment a l'escola: Absència de simptomatologia
de Covid-19, no haver estat positiu durant els 14 dies anteriors, no haver estat en
contacte amb algun positiu els 14 dies anteriors, i tenir les vacunes al dia. Que l'infant
no presenti malalties cròniques complexes (respiratòries, cardíaques, diabetis...).
Cal declaració responsable.

 
Entrades i sortides esglaonades (cada 15 minuts podran entrar 13 alumnes).
Només un acompanyant, les famílies no podran entrar al centre.
 
No hi ha servei de menjador escolar.
 

E S P A I S  I  M A T E R I A L S
No farem ús dels espais amb molt material donat que no
podem garantir la desinfecció (material de racons de jocs,
material de psicomotricitat, material informàtic...)
8 alumnes de P3 per espai/mestre, 10 alumnes de P4-P5 per
espai/mestre.
Materials individuals, no paper.
No garantim la presencia del tutor/a, ni de mestres d'infantil.
Traçabilitat de contactes (mateixos alumnes i mateix espai).
Prioritzem activitats a l'exterior.






