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1. CALENDARI I HORARI 

Finalització del curs telemàticament. El centre obrirà del 8 al 19 de 

juny en horari de 9 a 13 hores solament per fer tasques de suport 

lectiu, d’orientació i  acompanyament tutorial i emocional. 

 

2. ATENCIÓ TUTORIAL I PERSONALITZADA 

 

Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura 

excepcional i no continuada, que implicarà la planificació i programació 

del dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar 

amb el tutor o tutora a l’aula. Les finalitats d’aquesta atenció són: 

 

• L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment 

al d’aquells sectors de la població escolar més fràgils socialment, no 

només en centres amb un índex de complexitat alt, sinó en qualsevol 

centre del país, tant públic com concertat. 

• L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP i/o 

serveis educatius específics, d’aquell alumnat, que per diferents 

motius hagin pogut patir el confinament d’una manera més greu o de 

l’alumnat de necessitats educatives especials. 

• La formulació d’un pla personalitzat per a cadascun dels alumnes 

que ho requereixin, que li permeti afegir un contingut formatiu a les 

seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs. 

 

 

3. ETAPA EDUCACIÓ INFANTIL 

 

Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació 

infantil (3-6) de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals 

i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de 

flexibilitzar-lo, en grups d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a 

P4 i P5, i en horari de 9 a 13 hores. 

 

3.1. PREVISIÓ 

 

 Es trucarà a totes les famílies de l’Etapa d’educació Infantil 

explicant el Pla d’Obertura i per tal de fer una previsió de l’alumnat 

que assistirà al centre. 

 Depenent de l’assistència s’habilitaran els espais per rebre 

l’alumnat. 



 Les pròpies tutores de cada grup d’educació Infantil es faran 

càrrec del seu grup: 

o Màxim de 8 alumnes a P3. 

o Màxim de 10 alumnes a P4 i P5. 

 

 

3.2. PLANIFICACIÓ 

Un cop feta la previsió es detecta la següent assistència: 

 P3. 0 alumnes. 

 P4. 0  alumnes. 

 P5. 0 alumnes. 

No hi haurà assistència d’alumnat ni professorat per realitzar 

acollida. 

 

3.3. AL NOSTRE CENTRE 

 

 Atenció tutorial i personalitzada en qualsevol curs. Solament 

en el cas que les tutores considerin que ho han de fer amb alguna 

família en concret. Amb cita prèvia i un sol familiar per alumne.  

 Es citarà individualment a totes les famílies de manera 

voluntària els dies 10 i 11 de juny en horari de 9 a 13 h. per 

venir al centre a realitzar una breu tutoria i recollir material i 

informes d’avaluació. Les tutories les realitzaran les pròpies 

tutores de cada grup. 

 Cada quart d’hora es citarà una família (alumne i un sol familiar). 

En cap cas la tutoria arribarà al quart d’hora per evitar al màxim 

trobades als passadissos. 

 Els espais utilitzats seran les pròpies aules de cada grup. 

 Es marcaran línies al terra per tal que les famílies arribin a l’aula 

circulant per la dreta dels passadissos i marxin circulant per 

l’esquerra.  

 El conserge vetllarà per la circulació correcta i controlarà les 

entrades i sortides del centre. 

 Les tutores assistiran al centre un sol cop, amb anterioritat i 

demanant el dia i hora a direcció per tal d’evitar coincidència de 

professorat, per preparar l’aula i el material a lliurar a les famílies. 

 

 

 

 



4. CICLE INICIAL I MITJÀ  

 

 Atenció tutorial i personalitzada: es citaran, només si s’escau, a 

les famílies que considerin els tutors i tutores. Aquesta atenció es 

realitzarà a la pròpia aula de cada curs. Amb cita prèvia i un sol 

familiar per alumne.   

 Es citarà individualment a totes les famílies de manera voluntària 

els dies 12 i 15 de juny (Cicle Inicial) i 16 i 17 de juny (Cicle 

Mitjà) en horari de 9 a 13 h. per venir al centre a realitzar una 

breu tutoria i recollir material i informes d’avaluació. Les tutories 

les realitzaran les pròpies tutores i tutors de cada grup a la pròpia 

aula del grup.  

 Cada quart d’hora es citarà una família (alumne i un sol familiar). 

En cap cas la tutoria arribarà al quart d’hora per evitar al màxim 

trobades als passadissos. 

 Es marcaran línies al terra per tal que les famílies arribin a l’aula 

circulant per la dreta dels passadissos i marxin circulant per 

l’esquerra.  

 El conserge vetllarà per la circulació correcta i controlarà les 

entrades i sortides del centre. 

 Les tutores i tutors assistiran al centre un sol cop, amb anterioritat 

i demanant el dia i hora a direcció per tal d’evitar coincidència de 

professorat, per preparar l’aula i el material a lliurar a les famílies. 

 

 

5. CICLE SUPERIOR 

 

5.1. 5è CURS 

 

 Atenció tutorial i personalitzada: es citaran, només si s’escau, a 

les famílies que consideri el tutor. Aquesta atenció es realitzarà a 

la pròpia aula de cada curs. Amb cita prèvia i un sol familiar per 

alumne. 

 Es citarà individualment a totes les famílies de 5è curs de 

manera voluntària els dies 18 i 19 de juny en horari de 9 a 13 h. 

per venir al centre a realitzar una breu tutoria i recollir material i 

informes d’avaluació. Les tutories les realitzaran les pròpies 

tutores i tutors de cada grup a la pròpia aula del grup.  

 Cada quart d’hora es citarà una família (alumne i un sol familiar). 

En cap cas la tutoria arribarà al quart d’hora per evitar al màxim 

trobades als passadissos. 



 Es marcaran línies al terra per tal que les famílies arribin a l’aula 

circulant per la dreta dels passadissos i marxin circulant per 

l’esquerra.  

 El conserge vetllarà per la circulació correcta i controlarà les 

entrades i sortides del centre. 

 El tutor assistirà al centre un sol cop, amb anterioritat i demanant 

el dia i hora a direcció per tal d’evitar coincidència de professorat, 

per preparar l’aula i el material a lliurar a les famílies. 

 

5.2. 6è CURS 

 

 Atenció tutorial i personalitzada: es citaran, només si s’escau, a 

les famílies que consideri el tutor. Aquesta atenció es realitzarà a 

la pròpia aula de cada curs. Amb cita prèvia i un sol familiar per 

alumne. 

 Acollida i tutoria en grups de 8/9 alumnes a la pròpia aula. Es 

dividirà l’alumnat de la classe de 6è en tres grups de 8/9 alumnes.  

 Dia 11 de juny en horari d’11 a 12.30 hores el primer grup. 

 Dia 12 de juny de 9 a 10.30 hores el segon grup i de 11 a 

12.30 hores el tercer grup. 

 Dia 18 de juny en horari d’11 a 12.30 hores de nou el primer 

grup. 

 Dia 19 de juny de 9 a 10.30 hores de nou el segon grup i de 11 

a 12.30 hores  de nou el tercer grup. 

 Els alumnes dels diferents grups no coincidiran en cap moment 

dins el recinte escolar. 

 No caldrà organitzar l’espai de l’esbarjo perquè no n’hi haurà. 

 

 

6. PERSONAL DEL CENTRE (Docents i PAS) 

El total de personal que pot estar a disposició del centre per no pertànyer al 

Grup Vulnerable (GV): 

 15 docents 

 1 auxiliar administratiu 

 1 conserge 

En el cas d’haver-hi algun tutor o tutora en el grup vulnerable, aquest o 

aquesta, si ho creu convenient, citarà a les famílies per realitzar les tutories 

via telemàtica. El dia de la recollida dels informes i material, serà la 

direcció, o algun docent amb el qui delegui el que realitzarà les tasques del 

propi tutor al centre. 



7. REQUISSITS DE PROTECCIÓ I SALUT 

 

Per assistir al centre educatiu, infants i personal docent i no docent ha de 

complir els següents requisits: 

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, 

tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre 

quadre infecciós. 

 No convivents o 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. 

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al 

centre educatiu una declaració responsable, d’acord el model que serà 

facilitat, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al 

centre educatiu. També han d'informar al centre educatiu de l'aparició de 

qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un 

contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los 

la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas 

que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la 

COVID-19, no podrà assistir al centre. 


