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PLA D‘OBERTURA DEL CENTRE ESCOLA FERRERIES

El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que 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.
Nosaltres, l’Escola Ferreries, seguint les indicacions del Departament d’Ensenyament, els
protocols establerts pel PROCICAT, amb l’acompanyament de la inspecció educativa i amb
recolzament de tot el claustre, hem elaborat el següent pla d’obertura.

● Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial
al centre.
Personal docent:
Personal amb vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària: (dada
interna de centre)
Personal que podrà participar en les activitats presencials: (dada interna de centre)
Personal no docent:
Personal amb vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària: (dada
interna de centre)
-

Personal que podrà participar en les activitats presencials: (dada interna de centre)

●

Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre:

1. Organització de l’acció educativa presencial.
● Nombre d’alumnes dels nivells previstos que assistirà presencialment al centre:
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EDUCACIÓ INFANTIL
-

P3: Màxim 8 alumnes per grup
P4: Màxim 10 alumnes per grup
P5: Màxim 10 alumnes per grup

PRIMÀRIA
-

Atenció personalitzada: Els/les que el tutor/a cregui necessari
Atenció tutorial en grups reduïts: Un màxim de 13 alumnes dels grups que el tutor/a
cregui necessari.
Acompanyament de canvi d’etapa i centre a 6è: Grups amb un màxim de 13 alumnes

● Organització de grups d’alumnes i del professorat.
Els espais que utilitzarem per a l’atenció de l’alumnat d’infantil seran les pròpies aules.
Els espais que utilitzarem per als grups de 6è seran les seves aules.
Els espais que utilitzarem per fer tutories seran les pròpies aules de CI , CM i CS.
❖ EDUCACIÓ INFANTIL
Acollida en un espai específic per a l’alumnat de famílies els progenitors de les quals, per
motius laborals i professionals, han de realitzar treball presencial sense possibilitat de
flexibilitzar-lo, en grups d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5, i en horari
de 9 a 13 hores. Aquestes famílies hauran de presentar un autocertificat que certifiqui els
seu treball presencial.
Per tal que els/les alumnes puguin assistir al centre, les famílies han de presentar els
següents documents:
●

Documents autorresponsabilitat:
● Conforme treballen presencialment.
● Conforme els xiquets/es no tenen COVID ni han estat en contacte en
un període de 14 dies amb ningú que l’hagi tingut, no en tenen
símptomes i tenen el carnet de vacunes al dia.

Si alguna família decideix portar al seu fill/a sense prèvia comunicació al centre, només es
podrà quedar si porta tots els documents necessaris i l’organització de docents prevista
per aquell dia fa que es pugui complir la ràtio establerta . En cap cas es quedarà si falta
algun document.
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❖ EDUCACIÓ PRIMÀRIA




Acompanyament de canvi d’etapa i centre a 6è
recollir el seu material):
o Grups de 13 alumnes com a màxim
o Aules de cicle superior
o 1 mestre de cicle superior per grup
Atenció personalitzada:
o Els tutors/es que decideixin fer-ne ho
tutor/a disposarà de la seva aula
o Atenció tutorial en grups reduïts
o Els tutors/es que decideixin fer-ne ho
tutor/a disposarà de la seva aula i
alumnes.

(acomiadament, suport emocional i

comunicaran a l’equip directiu. El

comunicaran a l’equip directiu. El
no tindrà, en cap cas, més de 13

● Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo)
L’horari d’educació infantil serà de 9.00h a 13.00h. L’entrada i sortida serà per les
portes que ja tenen destinades per cursos: P3, porta darrera a les pistes, P4 escales
metàl·liques i P5 porta d'accés d’educació infantil
L’horari de 6è de primària serà el que estableixin els seus tutors/es. L’entrada serà
per la porta on entren habitualment, de forma esglaonada i respectant les distàncies i els
protocols recomanats.
L’horari de la resta d’alumnes de primària serà el que estableixi en cita prèvia, si
escau, el tutor/a. Es tindrà en compte que no coincideixin mai en horaris més d’un nivell i
l’entrada serà l’habitual. Es seguiran els protocols recomanats.
Pel que fa a l’esbarjo es distribuiran espais del pati en funció de l’alumnat que
assisteixi a l’escola respectant en tot moment les ordres i protocols establerts pel
PROCICAT. Si és necessari es sortirà en moments diferents.
● Identificació dels espais que ocuparà cada grup-classe.
-

Educació infantil: aules pròpies,
Primària: aules pròpies
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2. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en
grup reduït, que preveu el centre educatiu.
La planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grups reduïts
seran a criteri de cada tutor o tutora. Es duran a terme, si s’escau, seguint aquest criteris:
-

Atenció personalitzada ( Alumnat de 1r fins a 5è ambdós inclosos )

●
●

Aquesta és una mesura excepcional i no continuada.
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 per part del tutor/a.
Les finalitats d’aquesta atenció són: L’acompanyament educatiu personalitzat i
l’acompanyament emocional.

●

-

Acció tutorial en grups reduïts

●
●

Quan es cregui necessari. (alumnat de 1r fins a 5è ambdós inclosos)
Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual i compatible amb l’atenció
personalitzada.
● Alumnat de 6è:
Acomiadament d’etapa i suport emocional. Es faran 4 grups de 13 i dos torns amb dos
grups per torn.

ANNEX-1

ANNEX-2

Cos mail famílies

Certificat autoresponsable d’absència de simptomatologia compatible amb

la COVID-19.

ANNEX-3

Certificat autoresponsable de concilació laboral derivat de treball presencial

sense opció a la flexibilitat.
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ANNEX-1
COS MAIL FAMÍLIES
Benvolgudes famílies,
És cert que estem vivint una situació complicada. Nosaltres, malgrat tot, no hem tancat
mai. Hem estat sempre al vostre costat i al dels vostres fills i filles des del dia que ens van
fer tancar les escoles i, com no, també hi estarem fins a l’últim dia de classe, el dia 19 de
juny.
Tal com va comunicar el Sr. Conseller i s’estableix al PLA D’OBERTURA DE CENTRES
EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 20192020 , aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020), a partir del dia 2 de juny, el
reobrirem de les portes per poder atendre situacions especials. Seguint el que està
establert pel PROCICAT, el retorn a les aules serà voluntari però amb certes normes.
A continuació us detallem les normes i requisits a complir per poder assistir al centre:
EDUCACIÓ INFANTIL (3 a 5 anys)
Documents OBLIGATS a presentar per part de les famílies:
• Declaració d’autoresponsable dels pares i/o tutors on hi constarà el següent (veure
document adjunt):
◦ 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.
• Declaració d’autoresponsable on hi consti que es treballa PRESENCIALMENT EN
L’HORARI DE 9.00h A 13.00h EL/ELS PARES I/O TUTORS sense possibilitat de
flexibilització d’horari
PRIMÀRIA ( 6 a 11 anys)
• Alumnes de 1r fins a 5è inclòs.
◦ Només podran venir els/les alumnes convocats/des pels seus tutors/es amb cita
prèvia i a l’hora establerta.
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• Alumnes de 6è

◦ El total de l’alumnat serà convocat pels seus tutors/es per tal de fer-los un
acompanyament emocional i acomiadament del fi d’etapa. Se’ls notificarà el dia i l’hora.
En ambdós casos tant l’alumnat com l’adult que els acompanyi hauran de portar
mascareta.
Us adjuntem els documents a entregar al centre per tal de fer una previsió d’assistència.
Aquests documents s’han de retornar al vostre tutor/a, com a màxim, el dia 29 de maig de
2020.
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ANNEX-2
Certificat autoresponsable d’absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19.

El desplegament del 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, aprovat pel PROCICAT
en data 20 de maig de 2020 preveu la justificació següent.
Certifico que, per tal de poder assistir a l’escola en el període del 2 al 19 de juny, el meu fill/a i
tothom del nucli familiar compleix els següents requisits:
A) ABSÈNCIA DE SIMPTOMATOLOGIA compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o qualsevol altre quadre infecciós.
B) No som ni hem estat persones positives pel COVID-19 durant els 14 dies anteriors.
C) Que no hem estat en contacte estret amb algun positiu confirmat o amb simptomatologia
compatible amb el COVID-19 durant els 14 dies anteriors.
D) Que el meu fill/a té el CALENDARI VACUNAL AL DIA. (cal adjuntar fotocòpia del carnet)
E) Que l’infant no presenta una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el
risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2. 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.
DADES PERSONALS I SIGNATURA
Nom i Cognoms

DNI NIF

Data i signatura
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ANNEX-3
Certificat autoresponsable de concilació laboral derivat de treball presencial sense opció a la
flexibilitat.

El desplegament del 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, aprovat pel PROCICAT
en data 20 de maig de 2020 preveu la justificació següent.
Certifico que, per tal que el meu fill/a pugui assistir a l’escola en el període del 2 al 19 de juny, es
compleix la següent afirmació:

-Tots els tutors legals hem de realitzar treball presencial sense
possibilitat de flexibilització laboral durant les hores de 9:00h a
13:00h.
“Aquesta afirmació vol dir que tant el pare/mare/tutor/a estan obligats a treballar presencialment de
9 a 13h al seu lloc de treball i que no tenen opció a fer canvi d’horari.
No es contempla el teletreball”

DADES PERSONALS I SIGNATURA
Nom i Cognoms pare/mare/tutor/a

DNI NIF

Nom i Cognoms pare/mare/tutor/a

DNI NIF

Data i signatura
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