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MARC NORMATIU 

El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, és la primera 

que permet l’obertura de centres. Incorpora les mesures que els documents 

específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel que fa 

adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat 

i personal. 

Aquest Pla s’ha desenvolupat seguint les instruccions per a l’organització de 

l’obertura de centres i respectant les mesures que estableix el Departament. 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes

/Inst-obertura-centres.pdf 

 

Degut a l’estat excepcional que estem vivint, aquest Pla modifica, de forma 

temporal, les NOFC del centre en tot el que fa referència a entrades i sortides 

dels/les alumnes, espais i grups, fonamentalment. 

El Pla d’Obertura del centre es fonamenta en els següents principis rectors: 

• El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format TELEMÀTIC el 19 de juny. 

• Triple objectiu: 

1. Suport lectiu i orientació fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa 

que suposa una titulació (4tESO, 2nBAT,2n de cicles formatius professionals 

i artístics, adults i idiomes). 

2. Acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. 

3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada 

centre facilitant el treball organitzatiu del retorn. 

• Facilitar l’atenció escolar a la població més vulnerable i a la conciliació en 

aquells casos on els pares/mares hagin de realitzar treball presencial sense 

possibilitat de flexibilitzar o no es puguin acollir a altres mesures de conciliació 

de la vida laboral i familiar. 

• Pla d’Obertura 

- Centres en Fase 2 de desescalada segons territori 

- Obertura a partir de l’1 de juny amb gradualitat en l’inici d’activitats 

• Retorn VOLUNTARI de l’alumnat. 

• PRIORITZACIÓ del retorn:  

- Alumnat en situació socioeconòmica de major vulnerabilitat 

-  
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- Alumnat d’educació infantil els pares i mares dels quals necessitin del recurs 

de l’escola com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar. Cal 

presentar una declaració responsable. 

• Els centres faran una previsió d’alumnes que es reincorporaran a l’escola durant 

el mes de juny. 

• ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL DE CARÀCTER VOLUNTARI 

         *REQUISITS SANITARIS per poder assistir: 

-Absència de simptomatologia compatible amb la COVID19(febre, tos, 

dif.respiratòria, diarrea, malestar...o qualsevol quadre infecciós) 

-Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV2 durant els 14 dies 

anteriors. 

-Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible els 14 dies anteriors. 

-Calendari vacunal al dia. 

En cas de malaltia crònica d’elevada complexitat, s’ha de valorar 

l’assistència de manera conjunta amb familiars i l’equip mèdic de 

referència. 

INFANTIL (P3-P4-P5) -  ACOLLIDA PER MOTIUS DE CONCILIACIÓ 

1. Poden assistir al centre quan els adults de la unitat familiar treballen fora 

de casa. S’haurà  d’emplenar declaració de responsabilitat*.  

2. La família entrega al centre el primer dia d’assistència, declaració 

responsable* conforme els seus fills/es compleixen els *Requisits 

sanitaris 

3. Alumnes de P3: Màxim 8 alumnes per grup (en el cas de més alumnes 

es desdobla grup) 

4. Alumnes de P4 i P5: Màxim 10 alumnes per grup (en el cas de més 
alumnes es desdobla grup) 

PRIMÀRIA (1r- 2n- 3r -4t- 5è) – TUTORIES PERSONALITZADES / ACCIÓ     

TUTORIAL EN GRUPS REDUÏTS PLANIF. I PUNTUAL 

1. Tutories personalitzades i individuals presencials amb cita prèvia, si no es 

pot fer a distància, pactada amb el tutor/a.  (per acompanyament 

emocional/educatiu) 
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2. Les escoles que ho requereixin podran fer acollida presencial sempre que 

els/les alumnes compleixin els *Requisits sanitaris. 

PRIMÀRIA (6è) – ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL EN GRUPS REDUÏTS 

• Els/les alumnes poden venir de manera voluntària en grups d’un 

màxim de 13 alumnes (en cas de superar el nombre, desdoblament 

de grup). 

• Acció educativa de manera gradual i no necessàriament permanent 

(horari a decidir per cada centre) 

• Els/les alumnes hauran de presentar, el primer dia d’assistència al 

centre, declaració responsable* que es compleixen els *Requisits 

sanitaris. 

 

• FACILITAR LA PLANIFICACIÓ DE DIFERENTS ESCENARIS PER 

AL CURS 2020-2021 

-Prioritat del Departament: garantir el compliment del dret a l’educació de tot 

l’alumnat en els seus centre i de manera presencial durant 

 tot el curs sempre que les autoritats sanitàries i de protecció civil no prenguin 

noves mesures de tancament absolut o parcial en  

 algun moment. Fora ja de l’estat d’alarma i de les fases de desescalada, 

l’assistència a les activitats lectives haurà de retornar a la  

 seva obligatorietat. 

-Plantejar noves mesures organitzatives, de funcionament i curriculars que tinguin 

en compte tots els espais de cada centre, tant els 

 que fins ara acollien grups/classe com els que tenien una altra utilitat i la seva 

reconversió en espai docent que aculli grups de 13 

 alumnes com a màxim a infantil i primària. 

-Tenir, en tot moment, les mesures de prevenció, seguretat i higiene que dicten les 

autoritats competents en la matèria. 

-Durant la primera setmana de juny, el Departament trametrà les orientacions sobre 

l’aplicació d’aquestes mesures i condicionants per 

 tal que el centre elabori, fins a finals de juny, un PLA DE CONTINGÈNCIA per al 

curs 2020-2021. 
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-PLA DE CONTINGÈNCIA 2020-2021 

* Fórmules organitzatives que garanteixin el màxim de presencialitat possible de tot 

l’alumnat en cada moment del període lectiu. 

 

* Preveure alternatives complementàries d’atenció telemàtica. 

* Mesures a prendre en cas d’un hipotètic rebrot de la pandèmia o tancament 

puntual de centres. 

* Garantia de la connectivitat de l’alumnat i als seus recursos pedagògics en 

qualsevol format. 

 

TASQUES PRÈVIES A L’OBERTURA DEL CENTRE 
 
1) Planificar l’acció educativa i el personal necessari per dur-la a terme. 

2) Informar al claustre de mestres i treballadors/es de la necessitat de completar la 

declaració responsable sobre vulnerabilitat de la COVID19 per tal de saber quins 

poden fer tasques presencials al centre. Els professionals que en una de les 

preguntes de l’enquesta hagin contestat positiu, no podran fer tasques 

presencials al centre encara que ho vulguin de forma voluntària. 

3) Gestionar amb l’Ajuntament la viabilitat o no d’activar el transport escolar. 

4) Procurar màxim consens en l’organització del Pla de Retorn amb l’altra escola 

de primària del municipi. 

5) Informar a les famílies dels diferents nivells de com serà l’obertura del centre i 

amb quines condicions. 

6) Activar mecanismes d’informació per tenir una previsió de quins alumnes 

assistiran presencialment al centre. 

7) Dissenyar el PLA D’OBERTURA DEL CENTRE i L’ORGANITZACIÓ DE 

L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL i informar-ne a: 

-Claustre 

-Consell Escolar. Una vegada aprovat en claustre i només de forma informativa. 
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MODALITAT DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL AL CENTRE 

 

• INFANTIL (P3-P4-P5) -  ACOLLIDA PER MOTIUS DE CONCILIACIÓ 

LABORAL. DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 13h 

 

• PRIMÀRIA (1r- 2n- 3r -4t- 5è) 

Tutories personalitzades: excepcionalment, amb alumne i, si s’escau, 

un membre de la família a través de cita prèvia i sempre i quan no es 

pugui fer virtualment. Quan la tutora o la família ho requereixi. 

Acció tutorial en grups reduïts: segons la programació setmanal de 

videoconferències planificades a cada curs com s’està duent a terme des 

de l’inici de l’acció educativa virtual. 

 

• PRIMÀRIA (6è) – ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL EN GRUPS 

REDUÏTS – Dimarts de 9 a 11h 

 

NOMBRE DE PROFESSIONALS QUE PODEN FER ATENCIÓ 

PRESENCIAL AL CENTRE  

 

� En base a la declaració responsable sobre vulnerabilitat de la COVID19 i 

actuacions posteriors per part del Departament pel personal docent i PAS, 

el nombre de personal que podrà fer presencialitat al centre. 

 

EQUIP DIRECTIU 2 de 3 

INFANTIL 4 de 6  

PRIMÀRIA 
11 de 14 

1 a partir 8/6 

PAS (conserge, 

admin,neteja) 
3 de 3 
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 PROFESSIONALS QUE QUEDEN EXCLOSOS DE FER ATENCIÓ 

PRESENCIAL AL CENTRE 

 

� En base a la declaració responsable sobre vulnerabilitat de la COVID19 i 

actuacions posteriors per part del Departament pel personal docent i PAS, 

el nombre de personal que podrà fer presencialitat al centre (1) 

� En base a la disposició d’acolliment a la impossibilitat de no poder fer 

presencialitat al centre per tenir fills menors de 12 anys o persones 

depenents a càrrec; en el cas de famílies monoparentals o que l’altre 

progenitor  presti serveis presencials a jornada complerta. (2) 

 

DOCENTS AMB DECLARACIÓ 

RESPONSABLE DE VULNERABILITAT 

(1) 

5 

DOCENTS AMB DECLARACIÓ 

RESPONSABLE FILLS MENORS 12 

ANYS A CÀRREC (2) 

1 

 

 

NOMBRE D’ALUMNES QUE ASSISTIRAN AL CENTRE  

� El nombre d’alumnes que assistiran al centre s’ha obtingut a través d’una 

enquesta enviada a les famílies per l’aplicació Dinantia. 

� No s’acceptarà l’arribada d’alumnat que no ho hagi comunicat a 

l’enquesta en els períodes establerts 

INFANTIL 

P3 P4 P5 

0 0 
2 

Dimecres i divendres 

 

6è PRIM 
UN SOL GRUP 

7  
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PRESENCIALITAT DIÀRIA DOCENT I NO DOCENT 

� En base al nombre d’alumnes que assistiran al centre 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

INFANTIL   1  1 

6è  1    

 2n - 3r – 5è 
3 

Tutories individualitzades presencials acordades amb cita prèvia 

1r – 4t Tutories individualitzades per videoconferència amb cita prèvia 

EQUIP DIRECTIU 2 1 2 1 2/1 altern 

PAS 3 2 3 2 2/3 altern 

 

 

MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE 

� S’han elaborat dos cartells informatius visuals per als/les alumnes: un per a les 

mesures de seguretat dins del centre i l’altre per a l’ús correcte de la mascareta 

(6è). En aquest darrer, s’hi  adjunta un vídeo explicatiu. 

� S’ha fet arribar una infografia per a les famílies sobre l’acció educativa al centre i 

les mesures de seguretat i requisits per assistir a l’escola. 

� S’indica, a les voreres de les portes d’entrada al centre i amb cinta de 

balissament adhesiva, la distància mínima de seguretat. 

� Abans d’entrar al centre i a les aules, es prendrà la temperatura corporal i es 

dispensarà gel hidroalcohòlic. 

� Dispensadors de gel hidroalcohòlic a totes les aules que s’utilitzaran, a la 

recepció i despatxos del centre. 

� Guants, pantalles de protecció i mascaretes quirúrgiques per als mestres i 

personal PAS. 

� Sabó i tovalloles de paper d’un sol ús als lavabos de les aules i zones que 

s’utilitzaran. 

� Les aules i espais que no s’utilitzin, romandran tancats amb clau. 

� S’ha delimitat l’espai de joc al pati d’infantil. 

� S’han preparat les aules i els espais que han d’ocupar els alumnes tenint present 

la distància física de seguretat. 
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� S’ha coordinat amb l’Ajuntament la neteja i desinfecció dels espais del centre 

prèvia a l’obertura i durant la presencialitat. 

 
• REQUISITS SANITARIS PER PODER ASSISTIR AL CENTRE 

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:  

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

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

� Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies 

anteriors.  

   Que no hagin estat en 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.  

 

� En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no podran 

assistir les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus 

� Condicions de risc: tenir més de 60 anys i/o patir malalties cròniques com 

hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o 

renals, càncer, les immunodeficiències i les dones embarassades. 

� El treballador/a, prèviament, haurà de signar una declaració responsable 

respecte a la seva inclusió o no en aquests grups vulnerables. 
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• MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS 

- Difusió a treballadors/es i alumnes de Protocols de seguretat: conductes 

saludables, rentat de mans, ús correcte de la mascareta, distanciament 

físic... 

- Distància entre persones: 4m2 = aprox.  2mts  Grups reduïts i estables per 

traçabilitat. Professorat amb grups, sempre els mateixos.  

- Entrades i sortides de manera esglaonada amb franges d’entre 15-20’ en el cas de 

molta assistència o grups diferents. Personal del centre serà el responsable de 

vigilar que es compleixin les distàncies a les hores d’entrada i sortida. 

- Es recomana que les famílies no entrin al centre. 

- En la mesura del possible: evitar espais compartits, canvis d’aula i desplaçaments 

pel centre. 

- Guants millor no (falsa sensació de seguretat) Sí, en cas d’haver de curar ferides, 

canvi de roba, recollida de documentació... 

- Rentat de mans: mesura més efectiva per preservar la salut: 

Infants 

-A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

-Abans i després dels àpats 

-Abans i després d’anar al WC 

-Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati) 

Personal 

-A l’arribada al centre abans de contacte amb els infants 

-Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments propis i dels infants 

-Abans i després d’acompanyar un infant al WC 

-Abans i després d’anar al WC 

-Abans i després de mocar un infant amb mocadors d’un sol ús 

-Com a mínim una vegada cada 2 hores 

 

- Mascaretes 

Infants (Higiènica amb compliment norma UNE) 

-3-6 anys: No indicada en general. A parit de 5 anys, si hi ha dificultat per 

mantenir distancia de seguretat. 

-6-12 anys: Indicada. Quan es pugui garantitzar distancia de seguretat i 

ventilació, se’n podrà prescindir. 
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Personal docent i no docent (Higiènica amb compliment norma UNE) 

-Indicada 

-    Presa de temperatura 

   -  Les famílies hauran de comprovar diàriament que els/les alumnes no tenen febre 

per venir a l’escola.  

 

    -  Abans d’entrar a escola un treballador/a prendrà la temperatura als/les alumnes. 

 

- Ventilació 

-Abans de l’entrada i sortida alumnes i personal (mínim 10 min) 

-Mínim 3 cops al dia 

-Si es pot, finestres i portes sempre obertes 

 

- Neteja i desinfecció 
     -Primer neteja i després desinfecció 

     -Periodicitat: neteja general mínima 1 cop en finalitzar la jornada 

     -Garantir neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin; els de      

màxima concurrència 

     -Neteja i desinfecció més intensa: interruptors, timbres, aparell electrònic, manetes i 

poms de portes,finestres, armaris i arxivadors,baranes  

      i passamans, escales i ascensors, taules, cadires, ordinadors especialment teclats i 

ratolins,aixetes, lavabos, altres punts de contacte freqüent.  

 
• COM ACTUAR DAVANT ALUMNES O PERSONAL AMB 

SIMPTOMATOLOGIA 
       
- Alumne/a: aïllament alumne/a + avisar a la família + avisar al CAP + desinfecció i 

neteja d’espais del centre 

- Treballadors/es: no assistir al centre + posar-se en contacte amb metge capçalera 

+ avisar el més aviat possible a la direcció del centre + emplenar la declaració 

responsable relativa a vulnerabilitat. 
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 PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ D’ACCIONS I SERVEIS 

 

 INFANTIL PRIMÀRIA (1r a 5è) PRIMÀRIA (6è) 

 

SEGUIMENT DEL 

CURS LECTIU 

2019-2020 

 

DE MANERA TELEMÀTICA COM FINS EL MOMENT I FINS EL 19 

DE JUNY 

Es segueixen oferint les accions educatives de manera virtual: 

videotrucades, trucades telefòniques, enviament de tasques a través 

de Moodle/Dinantia, recull i correccions, avaluació, etc. 

 

ACCIÓ 

EDUCATIVA 

PRESENCIAL 

Acollida per motius de 

conciliació 

P3: fins a 8 alumnes 

en una mateixa aula 

P4 i P5: fins a 10 

alumnes en una 

mateixa aula 

Grups estables i 

fixes 

Tutories individuals 

personalitzades 

puntuals i 

planificades 

Seguiment de 

situacions 

específiques 

1 alumne/a per 

tutor/a  

Excepcionalment 

Acció educativa 

presencial en grups 

reduïts de no més de 

13 alumnes per aula 

 
 
 
 

Grups estables i 

fixes 
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 INFANTIL PRIMÀRIA (1r a 5è) PRIMÀRIA (6è) 

 

 

 

 

 

 

 

HORARI 

PRESENCIAL  

ALUMNAT 

 

De dilluns a 

divendres 

9h a 13h. 

 

Assistència 

voluntària 

 

Es realitzaran 

activitats lúdiques 

i de mesures 

higièniques 

 

Cita prèvia 

pactada amb 

tutors/es. 

Preferiblement per 

videoconferència. 

 

Si la família 

demana cita prèvia 

presencial amb 

tutor/a, aquest/a 

informarà si és 

possible fer-la o no 

segons si és 

personal vulnerable 

 

Dimarts 

9h a 11h. 

 

Assistència 

voluntària 

 

Es resoldran 

dubtes i preguntes 

de la proposta de 

treball setmanal 

on-line, activitats 

per treballar 

mesures 

higièniques i 

acollida emocional  

 

No es faran 

classes 

particulars  

 

 

ÚS MASCARETA 
No indicada en 

general 
Higiènica 

normativa UNE 

Higiènica 

normativa UNE 

-A l’arribada i 

sortida del centre.  

-Quan no es pugui 

garantir la distància 

mínima  seguretat. 

-Portar una bosseta 

de plàstic i/o sobre 

de paper per 

guardar-la mentre 

no s’utilitzi. 
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 INFANTIL PRIMÀRIA (1r a 5è) PRIMÀRIA (6è) 

   -Es farà un treball 
preventiu de com 
posar i treure la 
mascareta. 

ESBARJO 

-Grups reduïts, 
estables i fixes. 
-Es mantindrà la 
distància de 
seguretat. 
-Es delimitarà 
l’espai al pati. 
-S’evitaran jocs de 
contacte. 
-Lot de joguines de 
pati per a cada 
alumne que seran 
desinfectades a 
diari i no es podran 
compartir. 

NO 

NO 
Els/les alumnes 

vindran esmorzats 
de casa 

MATERIAL 

-No es pot utilitzar 
cap material de 
l’escola tret dels 
equipaments 
electrònics. 
-Cada alumne porta 
el seu propi 
material quan es 
demani. No es 
podrà compartir. 

NO 

-No es pot utilitzar 
cap material de 
l’escola tret dels 
equipaments 
electrònics. 
-Cada alumne porta 
el seu propi 
material quan es 
demani. No es 
podrà compartir. 

SERVEI DE 

TRANSPORT 

(només alumnes de 

6è) 

NO NO 

-No es viable poder 
oferir  el servei una 
vegada valorat amb 
l’Ajuntament. 
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 INFANTIL PRIMÀRIA (1r a 5è) PRIMÀRIA (6è) 

SERVEI DE 

MENJADOR 

(no hi haurà servei 

de menjador abans 

d’acabar el curs) 

 

 
 

NO 

 

 
 

NO 

 

 
 

NO 

ENTRADES  

 

-Porta d’INF 

-1 adult acompanya 

infant 

-Marques de 

distanciament a les 

voreres.  De la porta 

cap a la policia. 

-Infants entren sols 

-Conserge pren la 

temperatura 

-Si s’ha de 

comunicar quelcom 

dir-ho a la persona 

de la porta 

-Si s’ha d’entrar al 

centre amb permís i 

mascareta 

 

-Porta de PRIM 

-Si és el cas, un sol 

adult acompanya 

l’infant 

-Marques de 

distanciament a les 

voreres. De la porta 

cap el poliesportiu 

-Alumnes entren 

sols 

-Membre ED pren 

temperatura 

-Mascareta posada 

 

SORTIDES 

-Infants asseguts al 

porxo amb distància 

-Mestre/a va donant 

alumnes quan 

arribin familiars que 

s’esperen fora del 

recinte escolar 

 

-Alumnes al porxo 

mantenint distància 

-Marxen sols o si 

els venen a buscar 

les famílies 

s’esperen fora del 

recinte escolar 
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HORARI DELS/LES ALUMNES PRESENCIALMENT – ESPAIS – MESTRES 

 
INFANTIL 

De dilluns a 
divendres  

ACTIVITATS ESPAIS MESTRES 

 

9.00h 

-Arribada al centre 

-Mesures higièniques 

prèvies a l’entrada a 

l’escola/aula 

 

-Entrada al centre 

porta d’Infantil. 

-Mòdul Infantil 

-Aula de P4 

-Lavabos del mòdul 

(externs a les aules) 

-Conserge per obrir 

i mesurar 

temperatura 

-1 mestra per 

mesures 

higièniques i 

activitats a l’aula 

 

9.10 a 10.30 

 

-Acolliment emocional 

-Rutines 

-Activitats lúdiques 

 

 

-Aula P4  

-Aula TAC  

-Lavabos del mòdul 

(externs a les aules) 

 

-1 mestra 

 

10.30 a 11.30h 

     -Mesures higièniques 

f  - Esmorzar 

      

- Aula de P4 
-Lavabos del mòdul 

(externs a les aules) 

 

-1 mestra 

11.30 a 12.00h - Esbarjo 
- Pati d’infantil 
-Zones amb 
distanciament 

-1 mestra + 1 ED 

12.00 a 12.50h 
-Mesures higièniques 

-Activitats lúdiques 

-Aula P4  

-Aula TAC  

-Lavabos del mòdul 

(externs a les aules) 

 

-1 mestra 

13.00h 
-Mesures higièniques 

-Sortida cap a casa 
-Porxo i porta 
d’infantil -1 mestra 
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6è PRIM 
Dimarts de 9 a 

13h 
ACTIVITATS ESPAIS MESTRES 

 

9.00h 

-Arribada al centre 

-Mesures higièniques 

prèvies a l’entrada a 

l’escola/aula 

-Treball pedagògic 

preventiu 

 

-Entrada al centre 

porta de primària 

-Mòdul central 

-Lavabos del mòdul  

-Membre ED per 

obrir i mesurar 

temperatura 

-1 mestre per 

mesures 

higièniques i 

activitats a l’aula 

 

9.05 a 10.50 

 

-Valoracions del 

confinament 

-Acció tutorial: 

emocional, 

inquietuds,dificultats... 

-Presentació de les 

tasques telemàtiques 

setmanals: dubtes i 

preguntes 

 

 

 

-Aula TAC  

-Lavabos del mòdul  

 

-1 mestre 

10.50h a 11.00h 
-Mesures higièniques 

-Sortida cap a casa 
-Aula TAC -1 mestre 
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De 1r a 5è de 
PRIM 
Hores 

concertades 

ACTIVITATS ESPAIS MESTRES 

Horari presencial 

concertat amb 

tutor/a si no es 

pot fer per 

videoconferència 

 -Valoracions del 

confinament 

-Acció tutorial: 

emocional, 

inquietuds,dificultats... 

-Dubtes i aspectes 

proposats per les 

famílies 

-Aula EAP 

-Aula EE 

-Tutories si calgués  

  

-Tutor/a 

 
 
 

VIDEOTROBADES AMB ALUMNES 

 

 (poden variar en funció de la setmana -  prèvia convocatòria) 

 DLL DM DX DJ DV 

P3 11h     

P4      12h / 16h     11h /15h  

P5       11h /17h     12h / 16h 

1r   12h 17.30h  

2n    12h   17.30h 

3r   12.30h   

4t    12.30h  

5è    11.30h  

6è  12.30h    
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PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS 
 

• CONVOCATÒRIA AJUTS DE MENJADOR 2020-2021 DEL 

CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS 

 
Es convoquen ajuts de menjador per a tots els alumnes del curs 2020-2021, amb alguns 

canvis degut a la nova situació de la COVID19. 

 

Enllaç a la web a on detalla el procediment  i modalitats de presentació: 

https://agora.xtec.cat/ceipelcucurull/general/oberta-la-convocatoria-ajuts-
individuals-de-menjador-aim-del-consell-comarcal-cct-pel-curs-2020-2021/ 
 
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ SOL·LICITUD AL CC TARRAGONÈS 

Alumnes nous al centre 

1a Convocatòria: del 8 al 23 de juny de 2020. 

 2a Convocatòria: últim dia 18 de setembre 

 

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD PER PART DE L’INTERESSAT AL CENTRE  

Només alumnes matriculats al centre - Del 8 al 19 de juny 

Únicament TRÀMIT ABREUJAT 

 -Podeu enviar els impresos plens al correu de l’escola: e3011194@xtec.cat  

-Presencial (obligatori demanar cita prèvia al calendari Acompanyament i suport 

acadèmic) al següent enllaç 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALEN

DARI,P4_DOMINI:01_Acompanyament,43011194 

 

- Obligatori Portar mascareta.  

- Una sola persona per visita.  

- Portar tota la documentació requerida i ben omplerta. 

- Portar les fotocòpies necessàries.  

- Cadascú haurà de portar el seu bolígraf  

 

RECORDEM que és obligatori el DNI de l’alumne i en cas de no tenir demaneu cita 

prèvia a: https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDniExp/Inicio.action 
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• CONFIRMACIÓ DE PLAÇA  AL CENTRE 

 

DATA: del 8 al 12 de juny 

MODALITAT: telemàticament a través de l’aplicació Dinantia 

DOCUMENTACIÓ: al setembre 

 

 

RETORN AL CENTRE DELS LLIBRES SOCIALITZATS  

MODALITAT: presencial amb data concreta per cursos i en horari de 9h a 13h 

COMUNICACIÓ A LES FAMÍLIES: es farà arribar el calendar, els detalls de l’entrega i 

les mesures de seguretat a través de l’aplicació Dinantia. 

 

CURS DATA, HORA, LLOC COM? 

3r 

 

22/6/2020 

De 9h a 13h 

Biblioteca del centre 

-Una sola persona  

-Amb mascareta 

-Espera al porxo respectant 

el distanciament de 

seguretat entre persones 

(cinta de balissament) 

-Rentat de mans amb gel 

hidroalcohòlic a l’entrada 

del mòdul central 

-Entrada i sortida: porta del 

mòdul principal 

-Entra una sola persona al 

mòdul, la resta espera al 

porxo 

-Llibres en una bossa amb 

el nom de l’alumne i curs 

4t 

 

23/6/2020 

De 9h a 13h 

Biblioteca del centre 

5è 

 

25/6/2020 

De 9h a 13h 

Biblioteca del centre 

6è 

 

26/6/2020 

De 9h a 13h 

Biblioteca del centre 
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RECOLLIDA DEL MATERIAL ESCOLAR I ENTREGA D’INFORMES 
 
 
MODALITAT: presencial amb citació d’hora prèvia a través de l’aplicació Dinantia 

DATA: 29/6/2020 per a tots els cursos 

FRANJA HORÀRIA: de 9h a 14h 

LLOC: Aules de les tutories 

PERSONAL: tutors/es de cada curs.  

Personal vulnerable: Caldrà estar pendents a les instruccions del Departament sobre si 

els tutors/es vulnerables segons declaració de responsabilitat, poden fer presencialitat al 

centre o no segons fase de la desescalada en la que ens trobem en la data proposada. 

Si no fos possible la presencialitats dels tutors/es, es cobrirà la seva presència en 

l’entrega de materials i dels informes per altres membres de l’equip docent. Si s’han de 

fer comentaris a les famílies sobre els resultats i/o observacions als informes, el tutor/a 

es posarà en contacte amb la família telefònicament.  

 

COM?: 

- Una sola persona 

- Amb mascareta 

- Espera al passadís mantenint distancia de seguretat 

- Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada al centre 

- Entrada i sortida: porta mòdul principal (es pot garantir distanciament) 

 

 

� En el sobre dels informes s’entregarà tota la documentació referent a 

llibres,adhesió a la socialització, material i quotes i la pròpia de l’ AMPA per al 

curs 2020-2021. 
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REUNIONS AMB FAMÍLIES  NOUVINGUDES AL CENTRE 

 

MODALITAT TELEMÀTICA  

CURSOS DATA I HORA MODALITAT PERSONAL 

P3,P4 i P5 

 
26/6/2020 

 
12h 

 

- Telemàticament a través 

de videoconferència amb 

la plataforma Zoom 

-S’enviarà la convocatòria 

un dia abans 

Equip de mestres 

d’Infantil  +  

representant AMPA 

RESTA DE 

CURSOS DE 

PRIMÀRIA 

 

26/6/2020 
 

13h 
 

-Telemàticament a través 

de videoconferència amb 

la plataforma Zoom 

-S’enviarà la convocatòria 

un dia abans 

Directora + 

representant AMPA 

 

� Els documents d’informació per a l’inici del curs 20-21 de l’escola i els de 

l’AMPA es faran arribar per Dinantia i per poder ser descarregats i 

impresos per les famílies. 

 
 
 
En data 30 de maig de 2020, la directora ha informat el Consell Escolar  i a 

l’inspector del centre Sr. Rafael Muñoz Melgar del contingut Pla d’Obertura.  

D’acord amb el que s’ha esmentat,  

 

RESOLC:  

1.- Aprovar el Pla d’Obertura de l’Escola El Cucurull (Roda de Berà).  

2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre. 

 

 

 Roda de Berà, 1 de juny de 2020  

 

La Directora 

Montserrat Martínez Arnó 


