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1.- MARC NORMATIU 

 

 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. 

 

 INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES 
EDUCATIUS. 

 

- El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 

- Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica tal i com 
s’està portant a terme fins al final del curs. 

- L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins ara. 

- Es fa constar explícitament que s’han de garantir totes les mesures de seguretat 
establertes pels protocols aprovats pel Ministeri de Salut i el Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya.  

 

2.- DIAGNOSI I PREVISIONS 

 

2.1 Alumnat 

 

Diagnosi de la situació actual dels grups i de l’alumnat en base als informes dels 
tutors/es, mestres (seguiment de les activitats no presencials, contactes amb les 
famílies i l’alumnat, etc.) i prenent com a referència les 4 modalitats d’activitats que 
estableixen les Instruccions: 

 Acció educativa presencial (6è curs): L’alumnat de sisè realitza teletreball 
a partir de la plataforma Classroom. Des de l’inici del confinament es va 
assignar una cotutora que col·labora en el seguiment personalitzat en 
totes les tasques. Es manté contacte directe amb l’alumnat via 
videoconferències, telèfon i missatgeria instantània amb la participació de 
les dos cotutores. Amb les famílies també es realitza una coordinació per 
tal de fer un seguiment i les comunicacions oportunes per redirigir 
l’activitat dels seus fills/es. Es realitzen també comunicacions 
personalitzades per aclariments, seguiments i orientacions oportunes.  

Previsió: es continuaran les activitats no presencials i el seu seguiment 
telemàtic. S’establirà una trobada en grup (màxim 13 alumnes) setmanal 
per poder realitzar un acompanyament de final d’etapa i ens coordinarem 
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amb l’Institut de Flix per realitzar alguna activitat de contacte inicial amb 
alumnat d’altres poblacions. Es preveu que aquestes sessions es realitzin a 
finals de setmana i la seva duració serà de 10 a 12 hores. Si s’han de 
repartir els alumnes en dos grups, les sessions seran en dos dies per poder 
donar temps necessari a realitzar la neteja de l’aula.  

 Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell: A demanda de les 
famílies o de les tutores/tutors es realitzarà una tutoria individualitzada 
amb l’alumne i un membre de la família per realitzar una orientació, 
consulta de dubtes, explicació informes d’avaluació, recomanacions per 
l’estiu, entre altres. Aquestes atencions es realitzaran mitjançant cita 
prèvia. També realitzarem un seguiment amb aquelles famílies que tenen 
dispositius i connexions cedits per l’escola i el Departament i que tenen 
alguna incidència de funcionament.  

 Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, 
quan es cregui necessari. Si les tutores o tutors consideren necessari es 
convocaria una tutoria en petit grup. Al llarg de tot aquest període de 
teletreball, els tutors i cotutors ja han realitzat i segueixen fent 
videoconferències amb tot el grup, en petits grups i individuals. I el fet de 
viure en un poble petit i el pas a les fases de desescalada ha permès sortir 
de casa (on es troben pel carrer) no veiem necessari convocar-los 
presencialment (de moment).  

 Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació 
infantil (3-6): el centre seguint instruccions del Departament d’Educació 
s’organitza per disposar de personal docent i d’espais suficients per acollir 
els grups d’alumnes segons normativa (8 alumnes a P3, 10 alumnes a P4 i 
P5) en horari de 9 a 13 h. L’Ajuntament de Flix ja ha indicat al servei de 
neteja i la brigada municipal per posar a punt les instal·lacions. S’ha enviat 
informació a les famílies sobre les característiques del servei i en claustre 
s’han comentat la tipologia d’activitats que es poden realitzar. Depenent 
del número d’alumnes s’establiran els grups pertinents. L’entrada es 
realitzarà de forma esglaonada per la porta d’educació infantil.  

 

2.2 Disponibilitat de professionals 

 

En base a la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del 
Departament d’Educació, s’ha identificat el nombre de personal que podrà participar 
en les activitats presencials. 

El nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al 
centre és de:   

 

Docents No docents 

20 2 
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2.3 Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre:  

 

S’ha contactat amb les famílies mitjançat els tutors (contacte telefònic) i 
missatgeria instantània, etc. 

 

Considerant els contactes amb les famílies i la diagnosi realitzada el centre 
es preveu el nombre d’alumnat per cada activitat: 

 

 
P
3 

P
4 

P
5 

1
 
E
P 

2
 
E
P 

3
 
E
P 

4
 
E
P 

5
 
E
P 

6
 
E
P 

Acció educativa 
presencial 

0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Atenció 
personalitzada 

0 0 0 0 3 0 1 0 0 

Atenció tutorial 
en grups 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acollida eI segon 
cicle (3-6) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atenció alumnat 
en petits 

municipis i que 
ha estat 

“desconnectat” 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 3 0 1 0 5 

  

2.4 Disponibilitat d’espais 

 

El centre haurà d’analitzar els espais disponibles per a organitzar el reinici de les 
activitats presencials, tenint en compte que quan calgui fer-les en grup, aquests han 
de ser estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. 
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L’alumnat sempre han de ser els mateixos i en el mateix espai, i sempre que sigui 
possible també el docent. En tot cas, si algú s’ha de moure, és el docent. 

 

El centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les activitats abans 
esmentades: 

 

DEPENDÈNCIA Superfície (m2) Observacions 

Aula 18 P3B 45,39  

Aula 19 P3A 45’99  

Aula 22 P5 45’99  

Aula 23 P4A 45’62  

Aula 24 P4B 45’9  

Aula 1 6è 45’54  

Aula 2  41’91 Aula de recanvi per 6è 

Biblioteca  Dos espais per tutories individualitzades 

   

   

   

   

 

2.5 Organització de l’acció educativa presencial.  

 

● Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistirà 
presencialment al centre.  

 

Calendari juny P3 P4 P5 6 EP 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 5 

5 0 0 0 0 

     

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 
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10 0 0 0 0 

11 0 0 0 5 

12 0 0 0 0 

     

15 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 

18 0 0 0 5 

19 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 15 

 

● Organització de grups d’alumnes i del professorat.  

Es recomana que el professorat i la resta de personal en contacte amb cada grup 
d’alumnes sigui sempre el mateix. 

1. L’acció educativa presencial de 6è es realitzarà en dos grups de 10 (màxim). 
S’utilitzarà l’aula 1 i tindrem l’aula 2 de recanvi. Un grup vindria els dijous i si 
convé fer dos grups, l’altre vindria els divendres.  

Les mestres que realitzaran aquesta acció tutorial seran: la tutora i la cotutora 
(esp. Anglès).  

2. Acollida per educació infantil: en cas de necessitat de les famílies s’establiran 
els grups determinats per les ràtios (8 a P3, i 10 a P4 i P5). En cas de no arribar 
a 8 en total, s’organitzarà un sol grup internivell estable amb una docent i un 
de guàrdia.  

3. Atenció personalitzada a alumnat i famílies: ja sigui per demanda de les 
tutores/tutors, com per les famílies es podran realitzar tutories 
personalitzades amb cita prèvia. Hem preparat dos espais a la biblioteca per 
dur-les a terme presencialment, tot i que si es poden fer telemàticament, les 
continuarem fent així. Les franges horàries seran d’una hora i es desinfectarà 
la taula i cadira utilitzada després de cada ús. La persona que realitzarà 
l’atenció personalitzada serà la tutora/tutor més un dels dos progenitors amb 
l’alumne/a.  

4. Atenció tutorial en grups reduïts: de moment continuem realitzant-les una o 
dos vegades per setmana de forma telemàtica amb els seus tutors/es i 
cotutors/es. No hi ha previst realitzar cap presencialment, tot i que tindrem 
dos aules preparades per poder-les realitzar de dilluns a dimecres) amb els 
tutors/es via cita prèvia.  

 

● Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo)  
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1. Acció educativa presencial amb l’alumnat de 6è: Entrada els dijous a les 10 h i 
sortida a les 12 h. En el cas de tenir dos grups el mateix dia per sessió de 
videoconferència amb l’Institut el segon grup entrarà a les 10 h i quart. i sortirà a les 
12 i quart. No hi haurà franja horària per esbarjo. 

2. Acollida per educació infantil: Entrada cada dia a partir de les 9:00 h per la porta 
exterior d’educació infantil. Si tenim més d’un grup, les entrades es distribuiran cada 
15 minuts. Per tant les sortides seran també esglaonades cada 15 minuts. L’hora 
d’esbarjo serà de les 10:30 a 11:30 h.  

3. Atenció personalitzada alumnat/famílies: A partir de les 9.30 es poden convocar 
d’hora a hora. L’entrada es realitzarà per la porta de la biblioteca que dona a 
l’exterior de l’edifici i així no entraran a l’edifici d’educació infantil ni al de primària.  

4. Atenció tutorial en grups reduïts: no es preveuen realitzar-los presencialment, si es 
donés el cas de convocar-los serien els dilluns, dimarts, dimecres o divendres a partir 
de les 10 h.  

 

● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe.  

 

GRUP-
CLASSE 

AULA Nombre  

d’alumnes 

Superfície  

(m2) 

Ràtio  

superfície/ 

alumnes 

Verificació 
ràtio >= 4  

Verificació 
nombre màxim 
d’infants 

6 EP Aula 1 5 45’54 9,10 OK OK 

6 EP Aula 2 0 41’91    

INF Aula 24 0 45’9    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

2.6 Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup 
reduït, que preveu el centre educatiu.  
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Les nostres tutores i tutors realitzen atencions personalitzades i accions tutorials en 
petit grup cada setmana mitjançant videoconferències Meet a la comunitat dels 
grans i amb el Jitsi les comunitats dels petits i mitjans. Serveixen per aclarir dubtes 
que puguin tenir respecte les tasques i reptes encomanats, que tinguin una estona 
que poden expressar-se i conversar amb els seus companys i companyes i per 
observar i fer un seguiment del seu estat emocional. També es realitzen tutories 
individualitzades via trucada telefònica o videotrucada whatssap tant amb les 
famílies com amb l’alumne. Segons necessitats, aquestes es programen entre una o 
dues sessions a la setmana i es continuaran realitzan de forma telemàtica.  

 

2.7 Indicar si s’oferirà servei de transport.  

El nostre centre no necessita servei de transport.  

 

2.8 Informació als professionals. 

Abans de l’obertura del centre, la direcció explicarà al personal que participarà en les 
activitats presencials, les mesures de protecció i prevenció generals, les mesures 
específiques i protocols d’actuació que s’han establert per part del Departament 
d’Educació. 

El personal docent i PAS del centre ha estat informat en tot moment de les mesures 
de protecció mitjançant els documents i instruccions oficials. S’ha elaborat una 
infografia amb un full pdf annex on es descriuen les mesures més acuradament. 
Aquesta informació es pot trobar a la web del centre: 

https://agora.xtec.cat/ceipflix/general/obertura-de-lescola/ 

A més als claustres setmanals s’ha anat informant d’aquests aspectes: ús dels EPIS, 
neteja de mans, distàncies de seguretat, neteja, material, organització de les aules, 
horaris...  

Dimecres 27 de maig es va realitzar el claustre específic sobre el Pla d’obertura del 
centre via Meet i els docents tenen una còpia de la presentació a la carpeta 
compartida al Drive corporatiu. A més tenen tota la documentació per correu 
electrònic.  

Finalment el divendres 29 de maig assistiran al centre l’equip directiu i aquelles 
persones necessàries per atendre l’alumnat que vindrà dilluns i es revisaran 
protocols, materials, activitats i organització horària.  

 

2.9 Informació a les famílies/Consell Escolar 

El contacte amb les famílies més freqüent es realitza via missatgeria instantània 
whatssap amb cada grup de tutoria. És una via ràpida i efectiva que permet el 
feedback ràpid. Les informacions més generals les comuniquem via Canal d’eBando 
de l’Escola, pàgina web de l’escola i canal de Telegram. A més també s’ha enviat 
informacions vàries via correu electrònic.  

https://agora.xtec.cat/ceipflix/general/obertura-de-lescola/


Escola Enric Grau Fontseré - Flix 

Pla d’obertura de centre 

 

 

10 

La direcció del centre manté contacte via missatgeria instantània amb l’AMPA i ha 
realitzat una videoconferència per realitzar el traspàs de tota la informació que 
teníem a l’abast respecte la reobertura del centre, i altres qüestions del dia a dia i 
planificació del curs següent.  

La regidoria d’Educació també està assabentada del Pla i ha permès que l’escola 
estigui preparada pel que fa a neteja i desinfecció de les instal·lacions.  

Divendres 29 de maig a les 10 h realitzarem un Consell Escolar per presentar el Pla 
d’Obertura del centre seguint amb el tarannà de l’Escola on la transparència i la 
participació de les famílies i altres administracions són fonamentals.  

Un cop presentat el Pla d’obertura al Consell es publicarà a la pàgina web del centre i 
es realitzarà difusió pels diferents canals habituals.  

 

3.- MESURES DE SEGURETAT  

És necessari difondre entre el personal treballador els protocols i els nous 
procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. 

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com 
del personal docent i no docent. L’escola representa una bona oportunitat per a 
incorporar alguns aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, adequant-los al 
nivell de comprensió i les capacitats de cada infant (OMS, 2020). En els infants més 
grans: 

 Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al 
colze. Es poden utilitzar ninots o la imitació per exemplificar-ho. 

 Per a treballar i entrenar el rentat de mans es poden utilitzar cançons de 20 
segons de durada. 

 El distanciament físic es pot treballar en els infants més grans amb exemples 
senzills (“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets. 

 Utilització correcta de les mascaretes. 

És convenient disposar de cartells i infografies recordant la importància de seguir les 
mesures de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la 
utilització correcta de la mascareta. 

a. Distanciament físic 

Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. 
L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre. Es proposa que els infants 
disposin d’un espai d’uns 4 m2 . Això implica mantenir una distància aproximada de 2 
metres entre les persones als centres educatius, superior al recomanat. Per a facilitar 
aquest distanciament resulta imprescindible disminuir el nombre d’infants per aula i 
mantenir grups reduïts i estables. Aquesta mesura també ajudarà a la traçabilitat. Es 
recomana que el professorat i el resta de personal en contacte amb cada grup 
d’alumnes sigui sempre el mateix. Així si apareix un cas el nombre de persones amb 
contacte estret és limitat. 
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En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i 
desplaçaments per l’interior del centre. Les entrades i sortides del centre es faran de 
manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar 
aglomeracions. El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment 
d’aquestes distàncies. Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del 
recinte escolar. 

b. Rentat de mans 

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com 
del personal docent i no docent. Sobre l’ús de guants salut publica manifesta que 
sovint comporta una falsa sensació de protecció enfront del 

contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot incrementar el risc 
de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la higiene de mans. 

En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans: 

 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

 Abans i després dels àpats 

 Abans i després d’anar al WC (infants continents) 

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

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme: 

 A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 

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

 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. 

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb 
disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics 
(menjador, accessos al centre, accessos al pati,...) es recomana la col·locació de 
dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. 

c. Mascaretes 

Segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està subjecte a les normes 
establertes per cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions 
serien les següents: 
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Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de distanciament 
cal que els alumnes assisteixin al centre amb mascareta higiènica. Cal seguir les 
normes per a la seva correcta col·locació i enretirada. 
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RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla 
d’Obertura del centre de l’escola de Flix 

 

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 estableix l’elaboració del Pla 
d’Obertura de centre. 

 

Les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius 
estableixen que cada centre educatiu haurà d’elaborar el seu Pla 
d’Obertura previ a l’inici de les activitats presencials amb els alumnes. 

 

En data 29 de maig de 2020, el director ha informat el Consell Escolar del 
contingut Pla d’Obertura celebrada la sessió de les 10 a 11 h 
telemàticament.  

 

D’acord amb el que s’ha esmentat, 

 

RESOLC: 

 

1.- Aprovar el Pla d’Obertura de l’Escola Enric Grau Fontseré de Flix 
(Ribera d’Ebre), que s’adjunta amb aquesta resolució. 

 

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

 

Flix, 29 de maig de 2020 

 

Josep Manel Albiac Machin 

El director de l’Escola Enric Grau Fontseré 
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