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ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 

 

Professionals que faran atenció presencial al centre del dilluns, 8 de 

juny al divendres, 19 de juny: 

✓ LA CAP D’ESTUDIS (tots els dies). 

✓ SECRETÀRIA (tots els dies) *també és una tutora de 6è. 

✓ SECRETÀRIA (PAS/tots els dies). 

✓ 5 MESTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL: 

▪ Les 2 tutores d’EI 3 (dos dies). 

▪ Les 2 tutores d’EI 4 (dos dies). 

▪ Una tutora d’EI 5 (dos dies). 

✓ 1 TEI (vuit dies). 

✓ 1 AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL (dos dies). 

✓ 5 MESTRES D’EDUCACIÓ PRIMARIA: 

▪ Les 2 tutores de 6è (cinc dies). 

▪ Una mestra especialista de Música (un dia). 

▪ Un mestre especialista d’E. Física (un dia). 

▪ Un mestre especialista de llengua francesa (un dia). 

▪ Una mestra especialista d’EE (un dia). 

✓ SECRETARIA (AFA) (tots els dies). 

✓ CONSERGE (tots els dies). 

Alumnat que assistirà voluntàriament i presencialment al centre: 

E. Infantil 
150   nens i nenes 

EI 3 
49 nens i nenes 

EI 4 
51 nens i nenes 

EI 5 
50 nens i nenes 

Assistència voluntària 2 2 1 

No assistència 

voluntària 

 

47 

 

49 

 

49 

TOTAL assistència 5 nens i nenes   3,3% 

 

E. Primària 
Alumnat 303 

6è Primària 
49 nois i noies 

Assistència voluntària 40 

No assistència 9 

TOTAL assistència 40 noies i nois  87% 
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Organització de grups d’alumnat i de professorat: 

 

A Educació Infantil hi haurà un grup de 5 nens i nenes que estaran acollits per: 

 

Dies Professionals 

Dilluns 8 Una tutora EI-3 + AEE 

Dimarts 9 Una tutora EI-3 + AEE 

Dimecres 10 Una tutora EI-5+TEI 

Dijous 11 Una tutora EI-5+TEI 

Divendres 12 Una tutora EI-4+TEI 

Dilluns 15 Una tutora EI-4+TEI 

Dimarts 16 Una tutora EI-3+TEI 

Dimecres 17 Una tutora EI-3+TEI 

Dijous 18 Una tutora EI-4+TEI 

Divendres 19 Una tutora EI-4+TEI 

 

A Educació Primària hi haurà un grup de 40 noies i nois de 6è  que estaran acollits per : 

 

Dies Grups Professionals 

Dimarts 9 10 nois/noies Les dues tutores de 6è 

Dimecres 10 10 nois/noies Les dues tutores de 6è 

Dijous 11 10 nois/noies Les dues tutores de 6è 

Divendres 12 10 nois/noies Les dues tutores de 6è 

Divendres 19 40 nois/noies Les dues tutores de 6è + quatre mestres especialistes 

 

 

Horaris dels grups  

 

L’horari d’Educació Infantil serà de 9 h a 13 h. 

A l’hora d’arribada seran recollits pel conserge i la Cap d’Estudis que els duran, per separat, a la 

classe de EI 3. 

A l’hora de sortida els acompanyaran les mestres d’Infantil, un per un, fins la porta de sortida a 

l’aparcament, on seran recollits pel seu familiar. 

Hi haurà un temps d’esbarjo de 10,30 h a 10,45 h i de 11,45 h 12h. 

Durant el temps d’esbarjo es netejaran els lavabos de la classe. 
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L’horari dels nois i noies de 6è d’Educació Primària serà de 9 h a 13 h. 

A l’hora d’arribada seran recollits pel conserge i la Cap d’Estudis que els duran,  a la classe de 

l’edifici de primària. 

A l’hora de sortida els acompanyaran les mestres, fins la porta de sortida a l’aparcament, on 

seran recollits pel seu familiar (podran comptar amb l’ajuda de la resta de mestres, el divendres 

dia 19 de juny). 

Hi haurà un temps d’esbarjo de 10,45 h a 11,15 h. 

Durant el temps d’esbarjo es netejaran els lavabos de la classe o gimnàs. 

  

Espais que ocuparan els grups: 

 

Prèviament pel dijous i divendres, dies 4 i 5 de juny, hem demanat al director dels SS TT 

d’EDUCACIÓ, de Lleida poder accedir al centre per fer el condicionament pel dilluns, dia 8 i la 

resta de dies; demanda que se’ns ha acceptat i ha possibilitat que avui una tutora de EI-5 i una 

mestra de suport d’E. Infantil han condicionat els espais pel grup de nens i nenes d’E. Infantil. 

 

GRUPS ESPAIS SUPERFÍCIE 

Infantil → 5 nens/nenes 

(del 8 al 19 de juny) 

Classe de EI-3 Pavelló Educació Infantil 

i lavabo interior 

Hort d’infantil 

Pati Infantil 

 

56,90 m2 

300 m2 

1200 m2 

 

GRUPS ESPAIS SUPERFÍCIE 

Primària → 10 noies/nois 

(del 9 al 12 de juny) 

 

Classe Planta baixa pavelló Primària 

Lavabos Planta baixa pavelló Primària 

Pati Primària 

64 m2 

15 M2 

9.000 m2 

Primària → 40 noies/nois 

(divendres 19 de juny) 

Classe Planta baixa pavelló Primària 

Classe Planta baixa pavelló Primària 

Lavabos Planta baixa pavelló Primària 

Gimnàs 

Lavabos Gimnàs 

Pati Primària 

64 m2 

63 m2 

15 m2 

220 m2 

20 m2 

9.000 m2 

Docents/PAS/PAE/Administrativa 

AFA 

Edifici Xalet  amb despatxos individuals 

Sala professorat 

Lavabos planta baixa 

Entre 14/27 m2 

56 m2 

12 m2 
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Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció 

tutorial en grup reduït, que preveu el centre educatiu (de 1r a 5è de 

E. Primària) 

 

Hi ha la previsió de només fer les accions tutorials presencials  que demandin les famílies... 

altrament les estem fent totes telemàticament  i no veiem la necessitat de fer-ne de presencials. 

 

Servei de transport 

 

No hi haurà servei de transport per als nois i noies de 6è. 

 

 

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

 

Els docents i personal adult disposarà d’EPIs que el centre ha comprat (mascaretes FFP2, 

pantalles de metacrilat i termòmetres digitals). 

Els nois i noies de 6è portaran mascareta, subministrada pel centre, quan no es pugui guardar 

distància de seguretat. 

Es recomana que pares i mares o tutores i tutors no accedeixin a l’interior del recinte escolar 

El rentat de mans és de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com 

del personal docent i no docent. 

El espais que ocuparan els diferents grups disposaran, en tot moment, de sabó i solucions 

hidroalcohòliques. 

 

 

VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS i 

MATERIALS 

 

L’ajuntament de Lleida i, en el seu cas, l’empresa contractada CLANSER, seran els encarregats 

de dur a terme  la ventilació, neteja i desinfecció dels materials i dels espais interiors i exteriors. 

 

 



       PLA OBERTURA CENTRE                              8 al 19  JUNY 2020 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ 

D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB 

COVID  

 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell 

moment.  

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre: 

 • Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic.  

• Avisar pares, mares o tutors.  

• Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o 

pediatra. 

 • Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos . 

• Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

 

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:  

• No assistir al centre. 

• Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera.  

 

En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació:  

• Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció del 

centre o emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i 

simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en observació o que 

ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu seguiment, per part del personal 

sanitari de la unitat de PRL, així com el dels seus possibles contactes.  

 

 

El primer dia d’acollida de l’alumnat es demanarà a la família que presenti la declaració 

responsable així com la resta de documentació prescrita. 

 

El pla d’obertura del centre s’enviarà i estarà a disposició de la Inspecció d’Educació.  

 

El director n’informarà al Consell Escolar (ahir, dimecres, dia 3, vam fer una reunió de Consell 

per fer-ho) i  publicarà el pla d’obertura a l’espai web del centre. 

 

Corbins, a 1 de juny  de 2020 


