
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de               
2020, estableix que cada centre educatiu elabori el seu Pla d’Obertura de            
centres i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix abans de             
l’admissió dels alumnes.  

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius           
per al desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el següent Pla            
d’Obertura. 

Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes. 

 

 

 

Data d’informació al Consell Escolar: 27 de maig de 2020 

 



 

1. QUÈ SIGNIFICA LA REOBERTURA DE L’ESCOLA?  

La finalitat principal d’aquesta reobertura del centre és proporcionar un          

acompanyament tutorial i emocional a l’alumnat. Tot i així, és una acció puntual             

que es realitza una sola vegada durant les darreres setmanes del curs            

2019-2020 (sempre i quan estiguem en Fase 2).  

És una reobertura limitada, que pretén tancar el curs davant l’excepcionalitat           

que estem vivint. En cap cas substitueix l’activitat lectiva en format telemàtic.            

Aquesta atenció es continuarà desenvolupant fins acabar el curs, el 19 de juny.  

Des de l’escola Frigolet es preveu organitzar una obertura escalonada, per tal            

de complir amb totes les mesures de seguretat, ja establertes pel Departament            

d’Ensenyament i en definitiva, enfocades a preservar la salut de tots nosaltres.  

En cap cas és una reobertura obligatòria. Les famílies són qui decideixen            

l’assistència del seu fill/a a l’escola. Cal contestar el formulari enviat marcant la             

casella Sí/No segons correspongui. 

Estaríem davant d’un Pla de comiat i d’excepcionalitat per als alumnes i            

mestres del Frigolet. 

 

2. ESPECIFICITATS SEGONS EL NIVELL EDUCATIU 

Educació Infantil (P3, P4 i P5): Podran venir a l’escola sempre i quan s’hagi              

comunicat amb antelació (prèviament l’equip directiu trucarà a cada família per           

tenir en compte cada cas i fer una previsió segura). Els nens i nenes d’aquests               

nivells educatius són els únics que podran assistir en el centre cada dia de 9h a                

13h. Tot i així, des de l’escola recomanem fer un ús responsable d’aquest             

servei, ja que en cap cas es farà activitat lectiva, sempre complint amb la              

normativa. L’alumnat sempre estarà amb el mateix grup i espai. També, caldrà            

que portin les seves joguines i material individual. No es podrà compartir i             

caldrà mantenir la distància de seguretat, així com les mesures d’higiene i            

protecció. 



 

A més a més d’aquest servei, es preveu fer una tutoria en grup reduït per               

acomiadar el curs. Es pot veure el dia i hora en el punt 3 d’aquest document.  

Pel que fa als mestres, es comptarà amb les tutores de cada tribu:  

P3 i P4: Neus, Anna i Raquel   /   P5: Eva, Ester i Raquel 

 

-Quines famílies podran portar el seu fill/a a l’escola? 

- Els dos progenitors/es hauran d’estar treballant fora de casa (justificat amb document             

acreditatiu), sense possibilitat de flexibilitzar i no es puguin acollir a altres mesures de              

conciliació de la vida laboral i familiar.(Aquest justificant només és necessari en cas que es               

porti el nen/a de 9h a 13h de dilluns a divendres. No fa falta per les tutories en grups reduïts).  

- El carnet de vacunació ha d’estar al dia i caldrà portar l’original i una còpia el primer dia que                    

es porti el nen/a a l’escola.  

- S’haurà de fer una declaració responsable de no tenir febre, estar bé de salut, no conviure                 

amb persones de risc... (revisar cada dia). Aquesta declaració s’haurà de dur el dia que               

vinguin. Sinó NO es podrà entrar al centre (es facilitarà el document a les famílies). 

- No es podrà tenir cap malaltia de risc. 

 

 

Educació primària (1r a 5è): Només es podrà venir un dia a l’escola i en les                

franges horàries indicades en el següent apartat. Durant aquesta estona es           

preveu fer el tancament del curs i acomiadar-nos en grups reduïts           

(organitzativament i per nombre d’alumnat ens va bé fer-ho per nivells). 

Pel que fa als mestres, es comptarà amb els tutors/es de cada tribu: 

1r i 2n: Eva i Ester    /    3r, 4t i 5è: Ignasi, Mar, Susanna i Ivet 

En cas que algun nen/a o família desitgi una tutoria individualitzada amb algun             

mestre, caldrà demanar cita prèvia amb antelació enviant un correu a:           

b7002818@xtec.cat 

mailto:b7002818@xtec.cat


 

-Quines famílies podran portar el seu fill/a a l’escola? 

- El carnet de vacunació ha d’estar al dia i caldrà portar l’original i una còpia el dia que es                    

porti el nen/a a l’escola.  

- S’haurà de fer una declaració responsable de no tenir febre, estar bé de salut, no conviure                 

amb persones de risc... Aquesta declaració s’haurà de dur el dia que vinguin. Sinó NO es                

podrà entrar al centre (es facilitarà el document a les famílies). 

- No es podrà tenir cap malaltia de risc. 

 

Educació primària (6è): Podran venir a l’escola dos dies per setmana de 9h a              

11h’ (veure calendari punt 3). Durant aquesta franja horària es preveu fer un             

acompanyament de fi d’etapa en grup reduït. Pel que fa als mestres, es             

comptarà amb els quatre mestres de la comunitat de grans (Ignasi, Mar,            

Susanna i Ivet).  

En cas que algun nen/a o família desitgi una tutoria individualitzada amb algun             

mestre, caldrà demanar cita prèvia amb antelació enviant un correu a:           

b7002818@xtec.cat 

-Quines famílies podran portar el seu fill/a a l’escola? 

- El carnet de vacunació ha d’estar al dia i caldrà portar l’original i una còpia el primer dia que                    

es porti el nen/a a l’escola.  

- S’haurà de fer una declaració responsable de no tenir febre, estar bé de salut, no conviure                 

amb persones de risc... (revisar cada dia). Aquesta declaració s’haurà de dur cada dia que               

vinguin. Sinó NO es podrà entrar al centre (es facilitarà el document a les famílies). 

- No es podrà tenir cap malaltia de risc. 
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3. CALENDARI DE REOBERTURA JUNY 2020 

Seguint les especificitats marcades pel Departament d’Educació, les quals         

s’han detallat en el punt 2 d’aquest pla de reobertura, el calendari previst dur a               

terme durant aquest juny 2020 és: 

DILLUNS 1 DIMARTS 2 DIMECRES 3 DIJOUS 4 DIVENDRES 5 

 6è  
(9h - 11h) 

 6è  
(9h - 11h) 

 

DILLUNS 8 DIMARTS 9 DIMECRES 10 DIJOUS 11 DIVENDRES 12 

Tribu groga 
(9h-10:30h) 

 
Tribu taronja 

(11h - 12:30h) 

6è  
(9h - 11h) 

P5 
(9h - 10:30h) 

6è  
(9h - 11h) 

1r 
(9h-10:30h) 

 
2n 

(11h - 12:30h) 

DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 DIVENDRES 19 

5è  
(9h - 12h) 

6è  
(9h - 11h) 

3r 
 (9h-10:30h) 

 
4t 

(11h - 12:30h) 

 6è  
CLOENDA 
(9h - 12h) 

*No hi haurà servei de menjador ni acollida.  

 

4. ENTRADES I SORTIDES  

Entrades: 

P3, P4 i P5: Per evitar aglomeracions a les entrades i sortides obrirem el portal               

de l’entrada principal i només un adult acompanyarà el nen/a a la porta del              

pavelló, on els rebran les mestres.  

Altres cursos: Les mestres rebran als nens/es al pati i els acompanyaran fins al 

pavelló.  

Recomanem puntualitat per la bona organització. Quan s’arribi a l’escola caldrà           

desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic que trobaran a la porta de l’escola.             



 

A partir de 5 anys és obligatori l’ús de mascareta. Tot i així, recomanem que els                

nens i nenes de P3 i P4 també en portin.  

Sortides: 

Els mestres acompanyaran fins al portal principal a l’alumnat. En cas que els             

alumnes a partir de 3r vulguin venir en bicicleta, caldrà signar l’autorització i             

avisar a l’escola amb antelació.  

 

5. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

-Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del 

colze en tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.  

-Rentar-se les mans durant 20 segons i sovint. 

-Utilitzar correctament les mascaretes.  

-Entrades i sortides: rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic.  

-Entrades: Es prendrà la temperatura cada dia només arribar a l’escola.  

-Abans i després d’anar al lavabo, rentar-se les mans.  

-No compartir cap material. Ús individual.  

*En el cas que algun nen/a necessiti prendre algun medicament durant les            

hores que està a l’escola, cal un justificant del metge i portar de casa tot el que                 

faci falta (medicament, cullera…).  

 

6. OBSERVACIONS  

S’espera realitzar una tutoria en grup reduït a cada nivell educatiu. Tot i així,              

aquest retrobament no es podrà fer per tribus, ja que superaríem el número             

màxim d’alumnes per grup. En aquest cas, es farà per nivells educatius.  



 

La finalitat principal d’aquestes tutories és interactuar amb l’alumnat, que ells es            

puguin veure i parlar, que comparteixin experiències viscudes i sobretot,          

acompanyar-los emocionalment i en cas que faci falta, tranquil·litzar-los de          

cares el curs vinent. Som conscients que estem en un moment de neguit i              

l’alumnat també pot estar preocupat per saber què passarà.  

L’espai que s’utilitzarà per desenvolupar aquestes tutories en grup reduït serà           

el pavelló de l’escola i el pati. Amb cada nivell educatiu es buscarà una franja               

horària diferent amb la voluntat de seguir amb les mesures de sanitat. Entre             

franja i franja, se seguiran els protocols de neteja.  

Pel que fa a la distància de seguretat, caldrà mantenir 2m de distància i s’haurà               

d’anar al lavabo d’un en un. No es podran manipular eines ni material comú.  

Alumnes de 6è: Haurien de portar una motxilla petita amb l’estoig, mocadors de             

paper i aigua.  

Alumnes de P3 a 5è: Portar una motxilla petita amb aigua i mocadors de paper.  

 

COM A ESCOLA ENS AGRADARIA PODER ACOMIADAR A TOTS ELS NOSTRES           
NENS I NENES ÉS PER AIXÒ QUE HEM PROGRAMAT AQUESTES TUTORIES DE            
GRUP. SOM CONSCIENTS QUE COMPORTEN UN RISC PER A TOTHOM I           
CREIEM QUE ELS MESTRES I LES FAMÍLIES HEM DE SER CONSEQÜENTS I            
ASSUMIR EL RISC JA QUE L’ESCOLA NO POT GARANTIR EN TOT MOMENT            
QUE ELS NENS I LES NENES PUGUIN RESPECTAR LES DISTÀNCIES DE           
SEGURETAT I EVITAR QUE COMPARTEIXIN EN ALGUN MOMENT MATERIAL O          
ESPAIS.  

 

Encara que a les instruccions d’aquest Pla de reobertura consta que cal            

portar obligatòriament el carnet de vacunacions, la Conselleria de Salut          

ens ha comunicat verbalment que és recomanable i no obligatori.          

Actueu amb tot el sentit comú que calgui. 



 

 

 


