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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, aprovat 

pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020,  estableix que cada centre educatiu elabori el seu 

Pla d’Obertura de centres i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix abans de 

l’admissió dels alumnes.  

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per al 

desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el següent Pla d’Obertura. 

Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes. 

 

 

 

Data d’informació al Consell Escolar:  29 de maig de 2020 
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 1.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre: 

 

 

2.- Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 

Educació infantil 0 

6è de Primària 35 

Altres cursos 170 

 

3.- Organització de l’acció educativa presencial.  

Aquest servei s’ofereix, amb caràcter voluntari per a l’alumnat, per tal de donar suport a la 

finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària.  

S’establirà de manera gradual i no necessàriament permanent, d’aquesta forma: 

Atenció educativa presencial 6è de Primària(1): 

(1) Es pot substituir per una graella pròpia del centre que inclogui la mateixa informació 

(2) No s’ha de posar els noms i cognoms sinó càrrec, especialitat...(ex.: tutor P4, mestra CI) 

(3) Cal posar el nombre d’alumnes que tindrà cada grup. Màxim 13. 

Observacions: 

Ens reservem el dret de poder-la modificar en funció del nombre d’alumnes que assistiran a 

l’escola.  

 

 

  

Docents 22 

Personal PAS 2 

Grups 
(Núm 

alum)(3) 

Docent de 
referència(2) 

Aula 
Dia Hora 

entrada 
Hora 

sortida 
Esbarjo 

dll dm dc dj dv 

A(9) Tutor 6èA 
Pati 

infantil 
   x  9 hores 10 hores  

B(10) Tutor 6èB 
Pati 

primària 
   x  11 hores 12 hores  

C(9) Tutor 6èA 
Pati 

infantil 
   x  9 hores 10 hores  

D (10) Tutor 6èB 
Pati 

primària 
   x  11 hores 12 hores  
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 4.- Organització de l’acollida d’Educació infantil: 

És 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 (Han de presentar un full de Declaració 

responsable) 

Requisits: 

 Alumnes de P3-P4 i P5.   

 El pare i la mare han de treballar presencialment  sense poder flexibilitzar l’horari. 

 Imprescindible presentar la DECLARACIÓ RESPONSABLE  

 Presentar el certificat d’empresa. 

Horari:  

 De 9h a 13h  

Organització:  

 Grups de màxim 8 a P3 i 10 a P4 i P5. 

Assistència:  

 Cada dia del dimarts 2 de juny al divendres 19 de juny. 

Observacions: 

A data d’avui divendres 29 de maig, data en què es tanca el Pla d’obertura, hi ha 0 ALUMNES 

que hagin demanat l’acollida a educació infantil. Les seves famílies prefereixen venir al centre 

a fer una tutoria individualitzada amb el tutor/a del seu fill/a.  

  



 
       Escola Veïnat 

  4. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que 

preveu el centre educatiu  

Atenció personalitzada: S’aplicarà 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. 

Es preveuen fer aquestes actuacions, amb caràcter general): 

Nivell Descripció de l’activitat Dia Horari Organització Docents 
responsables 

P3 Tutoria individualitzada 
amb l’alumne/a, pare o 
mare i tutors.  

Del 8 a 
l’11 de 
juny 

De 9 a 
13:30 
hores 

Franges de 30 minuts per 
atendre l’alumne/a 
acompanyat per un 
membre de la família. 
Entre família i família es 
reserven 15 minuts per fer 
la desinfecció de l’espai.  

Tutor i 
cotutor 

P4 Tutoria individualitzada 
amb l’alumne/a, pare o 
mare i tutors. 

De l’11 al 
16 de 
juny 

De 9 a 
13:30 
hores 

Franges de 30 minuts per 
atendre l’alumne/a 
acompanyat per un 
membre de la família. 
Entre família i família es 
reserven 15 minuts per fer 
la desinfecció de l’espai. 

Cotutora 

P5 Tutoria individualitzada 
amb l’alumne/a, pare o 
mare i tutors. 

Del 16 al 
19 de 
juny 

De 9 a 
13:30 
hores 

Franges de 30 minuts per 
atendre l’alumne/a 
acompanyat per un 
membre de la família. 
Entre família i família es 
reserven 15 minuts per fer 
la desinfecció de l’espai. 

Tutor i 
cotutor 

1r. Tutoria individualitzada 
amb l’alumne/a, pare o 
mare i tutors. 

Del 8 a 
l’11 de 
juny 

De 9 a 
13:30 
hores 

Franges de 30 minuts per 
atendre l’alumne/a 
acompanyat per un 
membre de la família. 
Entre família i família es 
reserven 15 minuts per fer 
la desinfecció de l’espai. 

Tutor i 
cotutor 

2n. Tutoria individualitzada 
amb l’alumne/a, pare o 
mare i tutors. 

De l’11 al 
16 de 
juny 

De 9 a 
13:30 
hores 

Franges de 30 minuts per 
atendre l’alumne/a 
acompanyat per un 
membre de la família. 
Entre família i família es 
reserven 15 minuts per fer 
la desinfecció de l’espai. 

Tutor i 
cotutor 

3r. Tutoria individualitzada 
amb l’alumne/a, pare o 
mare i tutors. 

Del 8 a 
l’11 de 
juny 

De 9 a 
13:30 
hores 

Franges de 30 minuts per 
atendre l’alumne/a 
acompanyat per un 
membre de la família. 
Entre família i família es 

Tutor i 
cotutor 
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 reserven 15 minuts per fer 
la desinfecció de l’espai. 

4t. Tutoria individualitzada 
amb l’alumne/a, pare o 
mare i tutors. 

De l’11 al 
16 de 
juny 

De 9 a 
13:30 
hores 

Franges de 30 minuts per 
atendre l’alumne/a 
acompanyat per un 
membre de la família. 
Entre família i família es 
reserven 15 minuts per fer 
la desinfecció de l’espai. 

Tutor i 
cotutor 

5è. Tutoria individualitzada 
amb l’alumne/a, pare o 
mare i tutors. 

Del 16 al 
19 de 
juny 

De 9 a 
13:30 
hores 

Franges de 30 minuts per 
atendre l’alumne/a 
acompanyat per un 
membre de la família. 
Entre família i família es 
reserven 15 minuts per fer 
la desinfecció de l’espai. 

Tutor i 
cotutor 

6èA Tutoria individualitzada 
amb l’alumne/a, pare o 
mare i tutors. 

Del 8 a 
l’11 de 
juny 

De 9 a 
13:30 
hores 

Franges de 30 minuts per 
atendre l’alumne/a 
acompanyat per un 
membre de la família. 
Entre família i família es 
reserven 15 minuts per fer 
la desinfecció de l’espai. 

Tutor i 
cotutor 

6èB Tutoria individualitzada 
amb l’alumne/a, pare o 
mare i tutors. 

Del 16 al 
19 de 
juny 

De 9 a 
13:30 
hores 

Franges de 30 minuts per 
atendre l’alumne/a 
acompanyat per un 
membre de la família. 
Entre família i família es 
reserven 15 minuts per fer 
la desinfecció de l’espai. 

Tutor i 
cotutor 

 

Observacions: 

Ens reservem el dret de poder-la modificar en funció del nombre d’alumnes que assistiran a 

l’escola.  

5. Serveis Transport: Inexistent 

Servei de menjador: No n’hi haurà en aquest període, del 2 al 19 de juny. 

 

Aquest Pla d’Obertura serà flexible en funció de l’assistència de l’alumnat. 

Direcció del centre 

 

Salt, 29 de maig de 2020 

 


