
 

PLA D'OBERTURA DE CENTRE 
 

ESCOLA GUERAU DE LIOST 
CODI: 08060939 

LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
CARÀCTER: PÚBLIC 

ENSENYAMENTS QUE IMPARTEIX: ED. INFANTIL I PRIMÀRIA 
 
 

 
0. INTRODUCCIÓ I CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 
Seguint les Instruccions 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 dels centres i els estudis del curs 2020-2021, l’Equip Directiu de            
l’Escola Guerau de Liost elabora el següent PLA D’OBERTURA, amb l’acord de tots             
els membres del Claustre. 
 
Com a consideracions prèvies, indiquem el nombre de professionals docents i no            
docents que podran fer atenció al centre i després desplegarem el pla seguint el              
següent índex: 
 

1. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 
- Nombre d’alumnes que assistirà presencialment al centre. 
- Organització dels grups d’alumnes i del professorat. 
- Horaris del grups (incloent els esbarjos) 
- Identificació dels espais que ocuparà cada grup-classe. 

 
2. PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA O       

ACCIÓ TUTORIAL EN GRUP REDUÏT 
 

3. CONTINUÏTAT DE L’ACCIÓ TELEMÀTICA 
 

4. SERVEIS 
 

5. MESURES DE SEGURETAT 
 

6. ANNEXOS 
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Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial            
al centre. 
El personal ha omplert la declaració responsable declarant les condicions de           
vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia COVID19. 
El buidatge d’aquestes enquestes indica que: 
 
- No podran fer atenció presencial per ser grup vulnerable: 4 docents no podran              
assistir al centre. 1 tutora d’infantil i 3 tutores de primària. 
- No podran fer atenció presencial conciliació familiar: 5 docents no podran assistir al              
centre. 2 especialistes d’infantil, 1 tutora de primària i 2 especialistes de primària.  

 
 

1. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 
 
Cal tenir present que l’acció educativa presencial és gradual i no permanent.  
 

● Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació        
que assistirà presencialment al centre. 
Alumnes de P3, P4 i P5:  
P3: 1 (seguiment individualitzat) 
P4: 1 
P5: 4 
Alumnat de 1r a 5è: cap previst 
Alumnes de 6è: 1 
 

● Organització de grups d’alumnes i del professorat. 
Els grups d’alumnes són sempre fixos en el mateix espai. Cada dia tindran un              
únic docent. Es respectarà el nombre màxim d’alumnes per grup i els            
principis següents: 

- La mesura bàsica de referència és 4 metres quadrats per alumne. 
- En el cas d’espais que permeti l’ocupació per més d’un grup           

d’alumnes, aquests hauran d’estar clarament separats entre si. 
- Si la superfície dels espais no permeten acollir la ratio establerta           

respectant els 4 m2 per alumne, caldrà adequar la seva ocupació. 
- Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a            

aules/grup. 
No es farà ús dels vestidors ni del gimnàs per realitzar-hi activitats físiques.  
 
Alumnes de P3, P4 i P5:   

- No es fa cap grup de P3.  
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- Es fa 1 grup de 5 nens/es pels alumnes de P4 i P5. Els responsables               
d’aquests grups són: 
 

SETMANA 
DEL 8 al 12 

8 9 10 11 12 

Responsable 
mestre 

Judit o 
Charo 

Judit o 
Charo 

Núria R o 
Carmen 

Núria R o 
Carmen 

Jenny o 
Mireia A 

Responsable 
ED 

Noemí 
Sara 
Mireia 

Noemí Sara Mireia G Noemí 

 
 

SETMANA 
DEL 15 al 19 

15 16 17 18 19 

Responsable 
mestre 

Judit o 
Charo 

Judit o 
Charo 

Núria R o 
Carmen 

Núria R o 
Carmen 

Jenny o 
Mireia A 

Responsable 
ED 

Sara Mireia Noemí Sara Mireia G 

 
Més el suport de la TEI (Marta). La docent que no vingui serà “substituta” de l’altra. 

 
Alumnat de P3 a 6è:  

- Es farà atenció individualitzada puntualment amb aquells alumnes que         
el tutor/a ho consideri oportú.  
 

Alumnes de 6è: 
- S’atendrà dos alumnes de 6è. Els responsables d’aquests alumnes         

són: 
 

 9 11 16 18 

Responsable 
mestre 

M. Jesús i 
Òscar 

M. Jesús i 
Òscar 

M. Jesús i 
Òscar 

M. Jesús i 
Òscar 

Responsable ED Noemí Mireia G Mireia G Sara 
 
 

● Horaris de grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo). 
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- Alumnes de P3, P4 i P5: l’horari d’acollida és de 9h a 13h amb entrada               
i sortida esglaonada per a cada grup. 

 

 HORA 
D’ENTRADA 

HORA DE 
SORTIDA 

LLOC PER ON ES 
FARÀ 

RESPONSABLE 
DE L’ENTRADA 

GRUP 1 9:00 13:00 Entrada d’infantil ED 

GRUP 2 9:00 13:00 Porta Parc Mas 
Colomer 

ED 

 
- Alumnat de P3 a 6è: l’atenció es farà amb cita prèvia, concertant dia i hora amb la                  
família. 
- Alumnes de 6è: l’horari d’acompanyament serà de 4 hores setmanals repartit en             
dos dies a la setmana (dimarts i dijous de 9h a 11h). 
 

 HORA 
D’ENTRADA 

HORA DE 
SORTIDA 

LLOC PER 
ON ES 
FARÀ 

RESPONSABLE 
DE L’ENTRADA 

GRUP 1 9:00  11:00 Entrada 
principal 
primària 

Persona 
responsable 
d’aquell dia 

 
 
L’horari d’esbarjo dels grups d’Infantil serà el següent:  
 

 HORARI LLOC D’ESBARJO 

GRUP 1 10:30 a 11:00 Pati d’infantil 
 

 
● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe. 

 
INFANTIL 
 

 ESPAI 

GRUP 1 Aula P5B 
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ALUMNES DE 6è 
 

● dimarts 

 ESPAI RESPONSABLE 

GRUP 1 (6èA) Aula 6èA Tutor 

GRUP 2 (6èB) Aula 6èB Tutora 
 

● dijous 

 ESPAI RESPONSABLE 

GRUP 1 (6èA) Aula 6èA Tutor 

GRUP 2 (6èB) Aula 6èB Tutora 
 
 
 
2. PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA O        
ACCIÓ TUTORIAL EN GRUP REDUÏT, QUE PREVEU EL CENTRE EDUCATIU 

 
Aquesta atenció personalitzada es farà en qualsevol curs i nivell: de P3 a 6è.              
Aquesta és una mesura excepcional i no continuada que implica la planificació i             
programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat i si s’escau un únic familiar               
amb el tutor o tutora a l’aula. Les finalitats d’aquesta atenció són: 
- Acompanyament educatiu personalitzat de l’alumnat. 
- Acompanyament emocional. 
- Acompanyament personalitzat del pas a secundària pels alumnes de 6è. 
- La formulació d’un pla personalitzat per a cadascun dels alumnes que ho            

requereixi. 
 

S’ha fet una graella compartida al drive on cada tutor/a ha especificat quines tutories              
considera que cal portar a terme. 
 
3. CONTINUÏTAT DE L’ACCIÓ TELEMÀTICA 
 
Es continuarà fent per part de tot el professorat, el seguiment de tasques de manera               
telemàtica, de la mateixa forma que fins ara, però reduint la proposta de tasques per               
tal que els docents puguin compaginar la presencialitat amb l’acció telemàtica. 
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BLOC PETITS 

 
 
BLOC MITJANS 
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BLOC GRANS 
Els mestres de Bloc grans seguiran enviant propostes perquè els alumnes vagin fent             
fins a final de curs. Aquestes propostes estan relacionades amb un projecte. 
 
Algunes de les activitats les hauran de retornar de forma obligatòria i d'altres seran              
activitats recomanables. Cada setmana s’indicarà les activitats a realitzar         
especificant quines s’hauran de retornar.  
 
No es faran classes online. 
 
4. SERVEIS: menjador, activitats extraescolars…  
 
No s’oferirà cap servei, ni de menjador, ni activitats extraescolars. 
 
 
5. MESURES DE SEGURETAT ESTABLERTES 
 
- Disposar de cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de              
prevenció, sobretot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de              
la mascareta. 
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- 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. Els pares i            
mares no podran accedir a l’interior del recinte escolar. 

 
- En infants i personal docent i no docent, 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. 
- Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al            

pati). 
- En el cas del personal docent, rentat de mans com a mínim una             

vegada cada 2 hores. 
 

- Es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de              
sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús, situats en punts estratègics (accessos             
al centre, accessos al pati, aules,...). Per a ús del personal de l’escola hi haurà               
dispensadors de solució hidroalcohòlica. 
 
- Pel cas que hi hagi moments en què es faci dificil complir la mesura de                
distanciament cal que els alumnes assisteixin al centre amb mascareta higiènica. 
 
- Les instal.lacions interiors es ventilaran com a mínim abans de l’entrada i la sortida               
dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Les finestres              
romandran obertes durant l’estada de l’alumnat a les aules. 
 
- La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat             
diària. Es farà especial incidència en tots aquells elements, superfícies o zones d’ús             
més comú que poden tenir més contacte amb les mans. 
 
- Es prioritza que cada infant utilitzi el seu propi material.  
 
- Es preveu que les joguines i el material comú de plàstic tingui un ús individual diari,                 
assegurant que previ a l’ús d’aquest material, aquest s’haurà desinfectat.  
 
- Davant la presència de símptomes compatibles amb COVID se seguiran les            
indicacions sanitàries vigents i s’engegarà el PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS          
DE DETECCIÓ D’APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB       
COVID. 
 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ: 
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- En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència               
al centre: 

● Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic. 
● Avisar pares, mares o tutors. 
● Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre            

d’atenció primària o pediatria. 
● Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. 
● Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

 
- En cas d’aparició de símptomes en un treballador o treballadora: 

● Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui          
possible a la direcció del centre. 

● No assistir al centre. 
● Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera. 
● Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos         

estrets i simptomatologia COVID-19 per tal d’informar. 
 

 
 
6. ANNEXOS 
 
CORREU ELECTRÒNIC ENVIAT A LES FAMÍLIES EN DATA 29/05/2020 
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ENQUESTES ENVIADES A LES FAMÍLIES PER A LA DETECCIÓ D’ALUMNAT          
SUSCEPTIBLE DE VENIR AL CENTRE 
 
- Famílies de P3, P4 i P5 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6Mj8YwKiU-gjZcGKWYK4sM38V
RIhmpnBUjStoADaQikQ76g/viewform?usp=sf_link 
 
- Famílies de 6è 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQZ5QYwg2HItaZBYXQAbS7QsD0
jPAahck5-86GOdLLfOkt1w/viewform?usp=sf_link 
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CORREU ELECTRÒNIC ENVIAT A LES FAMÍLIES EN DATA 2/06/2020 
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INFOGRAFIA PER L’ESCOLA 
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