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Pla de Reobertura de l’escola Mare de Déu de Montserrat 

La base d’aquest pla és garantir la protecció de tots els infants i  personal que hi 

haurà a l’escola, als adults se’ls proporcionarà mascaretes, guants i gel hidroalcohòlic. 

La direcció del centre vetllarà per al compliment de totes les mesures necessàries 

perquè l’entrada a l’escola sigui el més acollidora possible.  

Les mestres vetllaran per  a que es compleixi la distància de seguretat entre els 

alumnes (2 metres) i els nens i les nenes se sentin acompanyats en tot moment. 

1.- Alumnat 

Educació Infantil 

P3; 8 alumnes repartits en una classe. 

P4; 10 alumnes repartits en una classe. 

P5; 10 alumnes repartits en una classe 

Educació Primària 

Primer; Tutories individualitzades amb 10 alumnes en diferents horaris i diferents 

dies. 

Segon; Tutories individualitzades amb 10 alumnes en diferents dies i hores. 

Tercer; Tutories individualitzades amb 11 alumnes en diferents dies i hores 

Quart; Tutories individualitzades amb 10 alumnes en diferents dies i hores. 

Cinquè; Tutories individualitzades amb 9 alumnes en diferents dies i hores.  

Sisè; 25 alumnes repartits en tres espais, assistiran cada dia dues hores. 

2.-Professorat 

En total el  professorat que participarà en la reobertura del centre seran 15 mestres, 

1 TEI i l’oficial de serveis. 

 

mailto:rdv@centres.xtec.es


 

Generalitat de Catalunya  
Departament d’Educació 
Escola Mare de Déu de Montserrat 

 

3 

C. Badajoz 12,   08227 TERRASSA   Tel. 93 785 09 99    Fax 93 785 09 99   ceipmontserrat@xtec.cat 

3.-Espais, grups i horaris 

HORARIS INFANTIL 

Cada curs estarà a la seva aula habitual seguint els protocols de distanciament recomanats. 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9.00h-13.00h P5 P5 P5 P5 P5 

9.15h-12.45h P4 P4 P4 P4 P4 

9.30h-12.30h P3 P3 P3 P3 P3 

 

HORARIS CI: 

Primer realitzarà les tutories individualitzades a la seva classe. 

Segon realitzarà les tutories a la seva classe. 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10:30h a 

12h 

x  x  x 

 

HORARIS CM i Cinquè: 

Tercer Realitzarà les tutories a la seva classe. 

Quart realitzarà les seves tutories a la biblioteca. 

Cinquè realitzarà les seves tutories a l’aula d’informàtica. 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

11h a 

12:30h 

 X  X X 
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HORARIS Sisè: 

Grup 1 realitzarà l’acompanyament a la mateixa aula de sisè 

Grup 2 realitzarà l’acompanyament a l’aula de cinquè. 

Grup 3 realitzarà l’acompanyament a l’aula de quart. 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9h a 11h GRUP 1 GRUP 1 GRUP 1 GRUP 1 GRUP 1 

9:30h a 

11:30h 

GRUP 2 GRUP 2 GRUP 2 GRUP 2 GRUP 2 

10h a 12h GRUP 3 GRUP 3 GRUP 3 GRUP 3 GRUP 3 

 

4.- Fluxos de circulació 

- Entrades i sortides 

Els alumnes de sisè entraran repartits en tres grups de 8 alumnes aprox. 

esglaonadament amb 30 minuts de diferència. Ho faran per la porta del pati on la 

direcció els esperarà per prendre la temperatura i desinfectar mans, un cop seguit tot 

el protocol procediran a pujar a la classe. 

La sortida es farà esglaonadament igual que l’entrada. 

Com que només vindran dues hores no serà necessari que surtin de la classe. 

Els alumnes d’Educació Infantil entraran per la porta principal i també ho faran de 

manera esglaonada amb una diferència de 15 minuts entre les tres classes. 

Igualment ho faran amb la sortida. 

Els alumnes d’Infantil podran anar al WC d’un en un i acompanyats per una persona 

de l’equip directiu que estarà pendent de recolzar aquesta etapa. 

La resta d’alumnes de primària només podran assistir a l’escola amb cita prèvia que 

les tutores ja hauran donat de manera esglaonada i en diferents dies per no coincidir. 

Entraran per la porta principal amb la supervisió de la direcció que seguirà el mateix 

protocol esmentat a l’apartat espais i grups. 
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5.-El pati 

Només aniran al pati els infants de P3, P4 i P5.  

Espais: El pati ha estat delimitat en 3 espais (una per cada curs) 

Sorral: P3 

Camp futbol: P4 

Camp bàsquet: P5 

6.- Material escolar 

Cada alumne disposarà de material individualitzat que no podrà compartir amb 

ningú. 

Cada dia es desinfectarà tot el material per poder-lo utilitzar el dia següent. 

 

La direcció del centre 
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