
 

 

PLA DE REOBERTURA. JUNY 2020 

1.- MESURES DE PROTECCIÓ I DETECCIÓ. 
 
1.1.-Personal actiu disponible 

 
El personal actiu disponible, un cop feta la declaració responsable i atenent-se 

en alguns casos, al permís de conciliació familiar, comptem amb un total de 28 
docents. Les persones que formen part de grups d’especial vulnerabilitat no 

tindran activitat presencial al centre amb els alumnes, ni de forma  voluntària  
L’auxiliar administrativa i consergeria estaran presents, en horari de 9 a 14h per 

tal de fer les tasques que tenen assignades 

 

1.2.-Detecció de necessitats d’atenció de professorat-PAS, alumnes i 
famílies. 
 

- Respecte als alumnes de 6è, fer el darrer acompanyament i suport cap al 
seu pas a la secundària.  

- Respecte als alumnes d’infantil, servei d’acollida on tots dos progenitors ( 
o un, en el cas de família monoparental) declarin ( declaració responsable) 
que no poden deixar al seu fill a càrrec de ningú.  

- Atenció personalitzada individual  especialment als més fràgils 

socialment ( un progenitor+alumne/a, si s’escau ) amb cita prèvia.  
 

1.3.-Selecció i adequació d’espais i mobiliari. Senyalitzacions. Mesures 
de distanciament físic. 

 

ALUMNES DE 6è 

-Entrada i sortida dels alumnes. Per la porta principal del centre.   

-Alumnes de 6è. Aula de 6è A. Retirada del mobiliari sobrant de taules i cadires, 

deixant únicament 13 taules i cadires.  

-L’aula de 6A estarà senyalitzada amb rètols informant del distanciament de 2m 

i de l’ús de mascareta dins l’aula, donat que no es pot garantir el distanciament 

de 2m metres entre els alumnes.  

-Serveis: Al costat de l’aula de 6èA 

 

 ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL 

-Entrada i sortida dels alumnes. Per l’entrada principal al centre.  

-Alumnes d'Educació Infantil. Aula P5B.  Donat a que no es pot garantir el 

distanciament entre els alumnes, hauran de dur mascareta els alumnes a partir 

de 5 anys. La resta, d’alumnes d’infantil, es distribuiran per les diferents aules, 

per tal de garantir el distanciament de 2 metres. Romandran en diferents espais 

de l’aula, degudament senyalitzats.  

-Serveis: Al davant de l’aula de P5B 

 

 

ATENCIÓ PERSONALITZADA INDIVIDUAL 

-Per a les famílies que ho sol·licitin, a través de la cita prèvia.  

-Espai: Aula científica. 

-L’atenció es farà amb mascareta.  



 

 

-Serveis: Els del costat de l’aula científica 

 

 

ALTRES SENYALITZACIONS 

 

Hi haurà senyalitzacions de prohibició del pas, per a reduir la mobilitat en el 

centre.  

 

ALTRES ESPAIS 

No es farà ús del gimnàs ni dels vestidors per a fer activitat física. Tampoc es 
farà ús del pati  
 

 
 

 
1.4.-HIGIENE DE MANS: MESURES I ADEQUACIÓ D’ESPAIS I 

DISPOSICIÓ DE MATERIALS. 
 
L’entrada i sortida de tot el personal i alumnes al centre, vindrà precedit de: 

 
- Neteja de mans amb solució hidroalcohòlica, que s’habilitarà en les portes 

d’accés a l’edifici. 

- Cada aula oberta disposarà d’una ampolla de gel hidroalcohòlic que s’ha 

de fer servir a les entrada i sortida de l’aula  

- Dins dels serveis, també hi haurà gel hidroalcohòlic.  

- En el cas d’Educació Infantil, cada aula tindrà un material individual per 

alumne, s’elimina tot el material comú i innecessari. 

- En el cas dels alumnes de 6è, s’ha demanat als alumnes que portin llibreta 

i estoig de casa.  

 
 

1.5.-ÚS DE MASCARETES: ALUMNES, DOCENTS, PERSONAL I VISITES. 
PROVISIÓ. 

 
1.5.1.- ÚS DE LES MASCARETES 
 

-Els alumnes a partir de 5 anys, hauran de dur la mascareta dins de les aules. La 

resta dels alumnes, estaran en altres aules d’infantil,  per tal de garantir el seu 

distanciament. 

-Els alumnes de 6è obligatòriament han de portar una mascareta des de casa, 

en cas de que vingui un alumne sense,  se li facilitarà. 

-Tots els docents utilitzaran mascareta dins del centre. 

-Les visites duran obligatòriament mascareta  

 

1.5.2.-PROVISIÓ DE MASCARETES 

- S’utilitzaran el material restant del procés de preinscripció i la nova 

dotació proporcionada pel Departament d’Educació 



 

 

 

2.- ESPAIS. NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ. 

 
- PREVI: S’està duent a terme la neteja del centre per part del servei de 

neteja. S’ha prioritzat l’aula de 6è i aules d’educació infantil, així com els 

seus lavabos.  

- Neteja diària dels espais utilitzats 

- Neteja del material utilitzat per part dels docents 

- Neteja de la resta d'elements, per part del servei de neteja ( 3 cops al 

dia). Es sol·licitarà a l’Ajuntament de Mataró, la reorganització de les 

hores del servei de neteja.   

- En les aules i espais utilitzats, finestres obertes fins a la finalització de 

l’atenció presencial.  

 

 
3.-PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA 
COMPATIBLE AMB COVID. 

 
En el 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 

- Informar al CAP de referència i a inspecció 

- Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais en el centre.  

 
En el 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. 

- Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos 

estrets i simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes., 

que està en observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per 

poder fer el seu seguiment per part del personal sanitària de la unitat de 

PRL, així com els seus possibles contactes.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
4.- ATENCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL EN GRUP.  

 
4.1.- Alumnes EI. Espais. Calendari. Horaris. Equips docents. Criteris de 

tipus d’activitats. 
 
Tot i que s’ha previst l’espai, l’assistència és de 0 alumnes 

GRUP AULA SERVEIS DIES 
SETMANA 

TIPUS D’ACTIVITATS 

INFANTIL 

( En funció 
del nombre 
d’alumnes) 

Coordinadora
-Tutora 

Aula 

P5B 

Serveis 

davant aula 
P5B 

Diari Acollida i entreteniment. 

Activitats que es puguin fer 
exclusivament amb 
material individual per a 

l’alumne/a 

 

 

4.2.- Alumnes 6PRI. Espais. Calendari. Horaris. Equips docents. Criteris 
de tipus d’activitats. 

 
Total d’alumnes previstos a data d’avui: 15 alumnes de 6è, 7 de 6è i 8 de 6èB 

GRUP AULA SERVEIS DIES SETMANA TIPUS D’ACTIVITATS 

6è A 
Direcció 

Aula 
6èA 

Serveis del 
costat de 
l’aula de 6èA 

 

Dimecres 
9:30 a 11:00 

Activitats orientades al pas 
a secundària.  
Deures d’estiu 

Activitats que es puguin 
fer exclusivament amb 

material individual per a 
l’alumne/a 

6èB 
Tutora 

Aula 
6èA 

Serveis del 
costat de 

l’aula de 6èA 
 

Dimarts 
9:30 a 11:00 

 

Activitats orientades al pas 
a secundària.  

Deures d’estiu 
Activitats que es puguin 

fer exclusivament amb 
material individual per a 
l’alumne/a 

 

 

5.- VISITES DE FAMÍLIES. ATENCIÓ DOCENTS. PROFESSIONALS DE 
SERVEIS EDUCATIUS I/O ALTRES  
 

Es continuarà fent de forma telemàtica, evitant la presencialitat. Tot i així, 
s’ofereix la possibilitat a la família d’assistir al centre a través de la cita prèvia.  

 
 
 



 

 

 
5.1.-Atenció educativa presencial individual. 

 
 Es continuarà fent de forma telemàtica, evitant la presencialitat.  Tot i així, 

s’ofereix la possibilitat a la família d’assistir al centre ( fill/a i un dels 
progenitors) a través de la cita prèvia.  
 

 
 

5.2.-Continuació de l’atenció educativa telemàtica. Criteris. Calendari. 
Horaris.  
 

Continuïtat de l’atenció telemàtica, propostes educatives i retorn de les tasques 
fins el 19 de juny.  

  
5.3.-Planificació de l’avaluació: tercer trimestre i curs. Calendari. 
Criteris. Documentació. 

 

 

INFORME TERCER 

TRIMESTRE PRIMÀRIA 

Es proporcionarà un model i orientacions.  L’informe 

serà qualitatiu, en funció dels criteris d’avaluació  i en 

forma de redactat. 

INFORME TERCER 

TRIMESTRE INFANTIL 

Es proporcionarà un model i orientacions. Girarà al 

voltant del resum del primer i segon trimestre i 

evolució de l’alumnat fins el 12 de març. Si hi ha 

evidències significatives a partir d’aquesta data, també 

es podran incloure 

INFORME FINAL DE 

NIVELL. PRI 

El dia 15 de juny s’obrirà l’avaluació a Esfer@ pera 

fer l’informe de final de nivell. Caldrà revisar aquell 

mateix dia que tot estigui correcte. Es tancarà 

l’avaluació el 22 de juny a les 11h, moment en què 

es procedirà a descarregar els informes. Dia de revisió: 

25 de juny. 

INFORME FINAL ETAPA 

INF 

29 de juny.  

Qüestionaris traspàs 

PRI-SEC. 6è 

22 de juny. 

  



 

 

DOCUMENTACIÓ JUNTES 

D’AVALUACIÓ 

El més important, és saber què ha passat al llarg 

d’aquest període. Ho farem a través d’un formulari. 

Ens permetrà tenir una “imatge” del grup i de l’escola. 

En breu, us l’enviarem 

LLIURAMENT 

D’INFORMES 3r trimestre 

i final de nivell de 

primària 

26 de juny, via telemàtica. 

 

LLIURAMENT 

DOCUMENTACIÓ FINAL 

ETAPA 6è 

10 de juliol. Es citarà a les famílies. Gestió des del 

despatx 

 

 
6.- ACCIONS INFORMATIVES AMB LES FAMÍLIES. 

 
-S’informarà del pla de reobertura a través del consell escolar. 

-S’ha informat a les famílies de les condicions de la reobertura i traslladat el 

document de declaració responsable ( inclòs carnet de vacunació al dia). 

-S’està trucant a les famílies d’educació infantil per a fer un sondeig de 

l’assistència o no al centre. Respecte a les famílies de 6è, mitjançant un 

missatge a l’app.  

-S’informarà a finals de juny, de les quotes d’aquest curs i el retorn en forma de 

compensació pel curs vinent 

-Altres informacions : via web, app i moodle  

- Atenció personal a les famílies, a partir del dia 22 de juny per a lliurar el pla 

individualitzat d’estiu, per aquells casos més vulnerables . Es farà per dies i 

franges horàries.  

 

7.- PLANIFICACIÓ DE LA MATRICULACIÓ DEL CURS 2020-2021 
 
Amb cita prèvia.   

Recollida de documentació. Del 13 al 17 de juliol 

Entrevista amb la família. Del 13 al 17 de juliol 

Reunió general per a totes les famílies prèvia a la matriculació. ( convocar a les 

famílies per torns i diferents horaris esglaonats ) Pendent de dates 

 
8.- PLANIFICACIÓ DEL TANCAMENT DEL CURS. ELABORACIÓ DE LA 

MEMÒRIA ANUAL 2019-2020. 
 

- Ordre i neteja de les aules.  Presència dels mestres per grups i dia/dies. A 

partir del 22 de juny. Es farà per torns de mestres i cicles.  

- La memòria es dividirà en dues parts. 1a part: Actuacions de la PGA fins a 

la data :12 de març. 2a part: Actuacions fetes a partir del confinament.  



 

 

- Preparació del document de la memòria i calendari de lliurament Setmana 

del 22 de juny al 30 de juny. 

- Pla de treball curs 20-21. A partir del 30 de juny fins 7 de juliol. 

- Entrevistes amb famílies en situacions vulnerables per a pactar el pla 

individualitzat d’estiu. Es farà en cita prèvia, de forma esglaonada per 

nivells. Utilitzant sempre el mateix espai ( aula científica i biblioteca) A 

partir del 22 de juny  

Aquest pla, ha estat presentant al consell escolar del centre, en data de 

2 de juny del 2020 

 

 

 

 


