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PLA D’OBERTURA DEL CENTRE EDUCATIU  
DEL 8 AL 19 DE JUNY DEL 2020 

 
El Pla d'Obertura del centre ,en fase 2, per a les últimes setmanes  de mes de juny  
( del 8 al 19 ) està elaborat atenent a les instruccions oficials del Departament 
d'Educació.  
 
El curs 2019-2020 LECTIU, continuarà i acabarà en format telemàtic el 19 de juny. 
El retorn al centre per part dels alumnes és VOLUNTARI. 
NO es pot oferir servei de menjador. 
L'acció educativa presencial serà limitada i focalitzada en 3 àmbits d'intervenció  

1.Servei d'acollida a INFANTIL del 8 al 19 de juny, tots els dies de 9 a 13h. 

Només per aquells infants que els seus progenitors acreditin necessitat de 
conciliació laboral, és a dir, que tots dos treballin de forma presencial en horari de matí. 

Les famílies hauran d’omplir i signar una DECLARACIÓ RESPONSABLE (model 
proporcionat pel Departament d’Educació ) on s’indica la impossibilitat de tenir un recurs 
de custòdia per al seu fill/filla que permeti la conciliació familiar i laboral així com les 
dades relacionades amb l’estat de salut de l’infant i el compromís de fer un seguiment 
d’aquest aspecte. 

Caldrà també acreditar que el Calendari de vacunes està al dia.Els grups seran  reduïts: 
8 alumnes a P3 i  10 a P4 i P5. 

Els infants seran atesos per docents però no podem assegurar que puguin estar amb el 
tutor/a  de referència. 
 
2.Sessió presencial de suport i d'orientació amb l'alumnat de 6è  
 
L’assistència és voluntària .Es tracta de suport i acompanyament. 
Les famílies hauran d’omplir i signar una DECLARACIÓ RESPONSABLE (model 
proporcionat pel Departament d’Educació ) on s’indiquen les dades relacionades amb 
l’estat de salut de l’infant i el compromís de fer un seguiment d’aquest aspecte. 
Caldrà també acreditar que el Calendari de vacunes està al dia. 
En el cas que l’alumne/a pugui marxar sol a casa, la família haurà de signar una 
autorització que enviarà al tutor/a a través del correu. 
Els alumnes assistiran 1 sessió a la setmana   en una franja de 1:30h  
Els grups seran de 13 com a màxim i en  franges horàries: de 9 a 10:30h  

Els tutors/res de 6è faran els grups ,assignaran els horaris i informaran a les famílies. 
Els infants seran atesos per docents però no podem assegurar que puguin estar amb el 
tutor/a  de referència. 



 

 
3.Tutoria personalitzada amb alumnat en circumstàncies excepcionals. 

 
Amb petició del tutor/a o bé de la família i conformitat de les dues parts ,es contempla la 
possibilitat de fer tutoria individualitzada (mestre /alumne/pare o mare ) . 
Cal posar-se d’acord amb el tutor/a per concretar el dia i l’hora. 
Les famílies hauran d’omplir i signar una DECLARACIÓ RESPONSABLE (model 
proporcionat pel Departament d’Educació ) on s’indiquen les dades relacionades amb 
l’estat de salut de l’infant i el compromís de fer un seguiment d’aquest aspecte. 
Caldrà també acreditar que el Calendari de vacunes està al dia. 
 
REQUISITS 
 
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.  

 

No podran assistir-hi alumnes que presentin una malaltia d’elevada complexitat. 

 

Calendari vacunal al dia.  
 
Els progenitors  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. 
 
És obligatotori l’ús de  la mascareta per als nens de 6 a 12 anys. 
 
Un dels requisits és haver parlat amb el tutor/a de l’alumne/a per confirmar la seva 
assistència  
 
 
Les famílies  hauran d’enviar al correu  dels tutors la DECLARACIÓ 
RESPONSABLE omplerta i signada abans del 5 de juny, així com un còpia del 
Carnet de vacunes. 
 
 
ORGANITZACIÓ 
 
LES FAMÍLIES NO PODRAN ENTRAR A L’ESCOLA. 

 
 
Les famílies d’EI s’adreçaran a la porta d’entrada dels mestres. Aquí un mestre/a 
acompanyarà  a l’alumne/a a l’aula d’EI preparada per a aquesta acollida i faran servir 
el lavabo de l’aula. L’entrega de l’infant es farà també en aquesta porta. 
 
Els alumnes de 6è entraran per la porta dels alumnes i es dirigiran directament a la sala 
(menjador antic ), faran servir el lavabo d’aquesta sala.La sortida es farà també per 
aquesta porta. 
En aquestes entrades i sortides caldrà mantenir el distanciament físic de 2 metres i es 
farà de forma esglaonada. 



 

 
Els grups reduïts d’alumnes es mantindran al llarg dels dies així com els mateixos 
mestres que els atendran. 
 
MESURES HIGIÈNIQUES 
 
Els alumnes es rentaran les mans: 
-a l’arribada i sortida del centre 
-abans i desprès d’esmorzar (EI) 
-abans i desprès d’anar al WC 
-abans i desprès de les diferents activitats. 
 
ÉS OBLIGATORI L’US DE MASCARETES TANT PELS ADULTS COM ELS INFANTS 
DE 6 A 12 ANYS. 

 
Es ventilaran les instal·lacions abans i desprès de l’entrada i sortida dels infants, i 3 
vegades al llarg del dia. 
Es prendran mesures de neteja i desinfecció dels espais utilitzats diàriament seguint les 
instruccions de salut. 
 
Els materials utilitzats pels infants no seran compartits i en el seu cas es farà desinfecció 
desprès del seu ús. 
 
 
 
 

Equip directiu  
Escola Escursell 

 


