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Contextualització i Marc normatiu
L’escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal, és l’escola pública del
municipi de Subirats, comarca de l’Alt Penedès i província de
Barcelona.
És una escola rural d'una línia. El curs 2019-20 compta amb una
matrícula de 122 alumnes agrupats en 9 grups i una plantilla de 14
docents. Tot i disposar de nou grups, l’escola ha optat per fer
agrupaments per cicles apostant per la codocència a les aules.
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 dissenyar un pla de contingència en el que es detallen les
actuacions en cada un dels cicles per tal de continuar el curs de
forma telemàtica, així com garantir el contacte amb les famílies i els
alumnes de forma sistemàtica i periòdica.
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 i 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
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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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1- EQUIP DOCENT I PERSONAL AMB PRESÈNCIA AL CENTRE
El Departament d'Educació determinarà els professionals que es
troben en situació de treballar presencialment al centre segons les
dades resultats del qüestionari que enviaran els docents a través de
l'aplicatiu sobre declaració responsable.
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ

PERSONAL DOCENT

PERSONAL NO DOCENT

14 docents

0 (no disposem de personal no

5 vulnerables (no poden assistir al docent)
centre)

Un cop la direcció rebi aquestes dades, l'equip directiu determinarà
els docents que hauran de treballar de forma presencial fent de
guardes dels alumnes.
Els mestres de primària continuaran treballant des de casa.
L'equip directiu determinarà els mestres que acompanyaran als
alumnes de 6è que assisteixin a la trobada puntual per fer el
tancament del curs.
Pel que fa a l’acollida dels infants de 3-6 anys es determinarà els
mestres que els atendran fent tasques de guarda, en funció dels
alumnes que assisteixin al centre.
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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
PREVISIÓ D’ASSISTÈNCIA
AL CENTRE
EDUCACIÓ INFANTIL

46

PRIMÀRIA: 1R a 5È

60

PRIMÀRIA: 6È

17

3- ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL
● Nombre

d’alumnes

dels

nivells

previstos

que

assistiran

presencialment al centre.
NIVELL

NOMBRE D'ALUMNES

EDUCACIÓ INFANTIL P3 - P5
PRIMÀRIA 6È
● Organització de grups d’alumnes i del professorat.
NIVELL

DOCENT

EDUCACIÓ INFANTIL P3 - P5
PRIMÀRIA 6È
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3.1.”Acció educativa presencial –sempre de caràcter voluntari- en
grups de 13 com a màxim per als que acaben els seus estudis primaris
(6è de primària) per tal de donar suport a la finalització d’etapa “
L’actuació prevista serà una trobada conjunta, respectant les mesures
de ràtio, 13 alumnes per mestre, i distanciament social per tal de fer el
tancament de l’etapa.
Aquesta actuació no substituirà la festa de comiat de sisè.
3.2…”.. l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària.”
Aquesta actuació la continuarem duent a terme de forma telemàtica.

3.3 “ 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
de p3 i 10 alumnes de p4 i p5 i en horari de 9 a 13 hores”
Aquesta acció des de l’escola es contemplarà per qui sigui
degudament justificable i estrictament necessària.
Per tal de garantir l'ús de l’acollida i poder fer previsió i la planificació
pertinent, farem arribar a les famílies implicades un qüestionari en el
qual es farà constar la necessitat o no d’assistir dins l’horari establert
(9-13h) al centre.
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3.4 Horaris dels grups
NIVELL

HORARI

EDUCACIÓ INFANTIL

9 - 13h

PRIMÀRIA 6È

a concretar el dia i l’hora

Els alumnes entraran per l’entrada principal amb un interval de 10 - 15
minuts per a cada grup, si es dóna el cas que hi ha més d’un grup.
Les famílies no podran entrar al recinte escolar, i només es permet
l’acompanyament d'un adult.

3.5. Identificació dels espais que ocuparà cada grup-classe.
L’espai que s’utilitzarà serà exterior (buscant al màxim les ombres):
patis, terrassa i porxo i es delimitaran zones individuals de joc (4 m
quadrats/ nen/a), amb el material individual de cada infant.
S’utilitzaran els lavabos de l'aula d’EI per als infants que es trobin al pati
de dalt i la terrassa d’EI i els d’EP per als que es trobin al porxo i pati de
baix.
NIVELL

ESPAI

EDUCACIÓ INFANTIL (grup 1)

Pati de dalt

EDUCACIÓ INFANTIL (grup 2)

Pati de baix

PRIMÀRIA 6È

Vinya

7

PLA D’OBERTURA DEL CENTRE, maig - juny 2020
3.6
El material
S'elaborarà un Kit de material, d’ús exclusiu i personal, que inclourà
joguines per a cada un dels infants, les quals seran netejades i
desinfectades, en acabar el matí, pel personal de neteja dels centre.

3.7. Seguretat i mesures de prevenció
“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” .
Els infants es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic a l’arribada.
En les activitats pensades posarem especial atenció en la neteja de
les mans amb aigua i sabó, incidint en la durada i correcte higiene.
Donat que l’escola esdevé un entorn de socialització demanarem
que els infants que assisteixin al centre puguin portar una mascareta,
posada o a la motxilla, per tal de poder treballar sobre el perquè i el
com de la seva utilització.
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4- PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA O
ACCIÓ TUTORIAL EN GRUP REDUÏT, QUE PREVEU EL CENTRE EDUCATIU.
4.1 Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o
nivell, quan es cregui necessari.»
Atenció personalitzada del tutor amb l’alumne i, si escau, la família en
qualsevol curs i nivell.»
Continuarem donant suport a l'alumne/a a través de tutories
individualitzades de forma telemàtica. Convocarem entrevistes per fer
l'avaluació del trimestre conjunta família, infant i tutor/a de forma
telemàtica.

5- TRANSPORT ESCOLAR
No es preveu que hi hagi servei de transport escolar

6- MENJADOR ESCOLAR
El servei de menjador, tal i com preveu 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, queda
suspès, fins al curs 2020 - 21.

9

