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PLA OBERTURA DE L’ESCOLA MOWGLI DE REUS 

 
1. PREÀMBUL I NORMATIVA 

 
Aquest Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la que 
permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos 
per les autoritats sanitàries han establert, pel que fa adequació d’espais, mesures de 
distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal. 
 
El Departament es planteja, durant aquest període, un triple objectiu: 
 

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa 
que suposa una titulació (4t ESO, 2n de Batxillerat, 2n de cicles formatius 
professionals i artístics, adults i idiomes). 
2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. 
3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada 
centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn. 
 

El present Pla d’Obertura dona resposta a: 
 

● 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 de 20 de maig. 
 

● INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES 
EDUCATIUS (Per al desplegament 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, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020). 

 
 
Així doncs aquest Pla d’Obertura fa constar explícitament que es garanteixen totes les 
mesures de seguretat establertes en la normativa anteriorment indicada. 
 
-  El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 
 
- El Pla d’Obertura és complementari a l’acció educativa telemàtica fins a final del curs 
2019-2020, que a nivell lectiu, acabarà de forma telemàtica. L’activitat docent continuarà 
en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins ara. 
 
- Els requisits per portar l’infant a l’Escola són: 
 

❏ Haver informat al centre de la seva assistència. 
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❏ Portar emplenada el primer dia la Declaració responsable signada, tal com 
indiquen les Instruccions del Departament d’Educació, i que s’haurà rebut al seu 
correu electrònic.  

 
 

2. DIAGNOSI I PREVISIONS 
 

2.1 Comunicació a l’equip docent 
 
Es celebra un Claustre en data 25 de maig de 2020 a les 10:30h, per comunicar a l’equip 
docent la documentació rebuda amb les instruccions de reobertura pel Departament 
d’Educació. Posada en comú i organització de les mesures recollides en aquest pla. 
S’informa de les premises acordades a la junta de directors XEPR després de l’anàlisi de les 
instruccions rebudes. 
 
 
2.2  Comunicació a les famílies 
 
S’envia una circular a les famílies el divendres 22 de maig informant de l'obertura i es 
penja l’infografia a la pàgina web de l’escola amb les premises per a la reobertura. 
El dilluns 25 de maig es demana a les famílies (d’infantil i de 6è) mitjançant correu 
electrònic, que informin de la voluntat o no de portar els/les seus/ves fills/es a l’escola 
durant el mes de juny.  
El dimarts 26 de maig les tutores acaben d’esbrinar la composició dels grups mitjançant 
trucades telefòniques, per poder fer previsió de l’alumnat que assistirà, organitzar els 
equips docents, les mesures a prendre i els espais a utilitzar. 
 
 
2.3 Accions de diagnosi 

 
Es realitza la diagnosi de la situació actual dels grups i de l’alumnat en base als informes 
dels tutors/es (seguiment de les activitats no presencials, contactes amb les famílies i 
l’alumnat, etc.). 
Prenent com a referència les 4 modalitats d’activitats que estableixen les Instruccions, 
s’inicia la redacció d’aquest Pla d’Obertura amb les concrecions de l’actuació del centre: 

● Acció educativa presencial (6è curs).  
● Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. 
● Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan es 

cregui necessari.  
● Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-

6).  
 
 
2.4 Disponibilitat de professionals 
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En base a la declaració responsable i a 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 

17 1 

 
 
 
 
 
 
 
2.5 Previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre 
 
Considerant els contactes amb les famílies i la diagnosi realitzada, el centre preveu el 
nombre d’alumnat per cada activitat:  

 

 P3 P4 P5 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 

Acció educativa 
presencial 

        3 

Atenció 
personalitzada 

A criteri de l'equip  docent, amb cita prèvia, els dilluns, dimecres, dijous i divendres. 
Sempre que no es pugui fer l’atenció de forma virtual. 

 

Atenció tutorial 
en grups 

         

Acollida EI segon 
cicle (3-6) 

0 0 0       

TOTAL 0 0 0      3 

 
 

2.6 Disponibilitat d’espais 
 

a) Edifici d’infantil: en el moment de la redacció del pla cap família ha mostrat la seva 
voluntat de portar el seu/a fill/a, tot i així, es contempla aquesta opció per si sorgís 
la necessitat en algun moment durant el mes de juny.  El grup d’infantil s’ubicarà a 
l’aula de P3 que ofereix més de 4 m2 per alumne/a i té incorporats els lavabos dins 
de l’aula. El pati es farà al jardí d’infantil. 
 

b) Edifici de primària: 
i) Espais per a l’alumnat de 6è: l’alumnat de 6è, que consta d’un sol grup, 

s’ubicarà a l’aula de 6è i no farà pati. Faran ús (si és necessari) dels lavabos 
de la primera planta.  
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ii) Espais per a l’alumnat de primària per l’atenció individualitzada: cada 

tutor/a farà l’atenció individualitzada a la seva aula, coordinant-se entre 
ells per a no fer coincidir l’alumnat en les entrades i sortides. 

 
Un cop les famílies han contestat el requeriment de la seva assistència resulta 1 grup: 
 

- 1 grup de 6è amb l'assistència de 3 nens/es.  
 
En ser un grup estable i fixe  es podrà establir la traçabilitat de contactes en cas de 
contagi. 
 
El centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les activitats abans 
esmentades: 
 

DEPENDÈNCIA Superfície (m2) Observacions 

Aula grup  6è 45’50 10 alumnes màxim + 1 docent 

Aula grup  infantil 
(P3) 

56’50 13 alumnes màxim + 1 docent 

  
No es farà ús dels vestidors ni del gimnàs. 
 
 
2.7 Organització de l’acció educativa presencial 
 
● Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistiran 
presencialment al centre: 

 
 

Calendari 
juny 

P3 P4 P5 6 EP 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 3 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

     

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 3 

10 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 
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15 0 0 0 0 

16 0 0 0 3 

17 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 3 

 

 

● Organització de grups d’alumnes i del professorat: 

 

❏ El grup d’infantil (en el cas que sorgís la necessitat al llarg del mes de juny) 
serà atès per dues mestres d’infantil que faran torns per combinar l’atenció 
presencial i la telemàtica amb els seus alumnes. 

❏ El grup de 6è serà atès per la seva tutora. 
❏ En el cas que siguin convocats amb cita prèvia, l’alumnat de 1r a 5è serà 

atès pel seu/a tutor/a i/o especialista d’Educació Especial. 

 

 

 

 

 

 

● Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida i d’esbarjo): 

 

 INFANTIL SISÈ ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA 1r A 5è 

ENTRADA 09:00h 10:00h Cita prèvia 

ESBARJO 11:00-11:30h No en fan No en fan 

SORTIDA 13:00h 11:00h Quan s’acabi la cita  

 
 
Les entrades i sortides del centre seran en diferents horaris per evitar aglomeracions i 
sempre mantenint la distància de seguretat, pel que es podrà utilitzar l'accés principal de 
l’escola per tot l’alumnat que hi assistirà. 
Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única 
persona. Les persones que acompanyin els alumnes hauran de guardar també les 
distàncies fora de les instal·lacions escolars i no podran accedir al recinte escolar, 
entregant l’infant a la persona encarregada de rebre’ls que estarà a la porta esperant-los. 
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Els alumnes de 6è entraran per la porta principal i accediran a la classe per l’escala 
exterior que hi ha davant del gimnàs, com fan habitualment. 
 

● Identificació dels espais que ocuparà cada grup-classe: 
 

GRUP 
CLASSE 

DEPENDÈNCIA 
Nombre 

d’alumnes 
Superfíci

e (m2) 
Ràtio superfície/ 

alumnes 
Verificació 
ràtio >= 4  

Verificació 
nombre 
màxim 

d’infants 

6è  EP Aula grup 6è 3 45.50 11     

Infantil Aula grup P3 0 56’50 14     

 
 
2.8 Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, 
que preveu el centre educatiu  
 

Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura excepcional i no 
continuada, que implicarà la planificació i programació del dia i hora de retrobament de 
l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula. Les finalitats 
d’aquesta atenció són: 

 

- i. L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment al d’aquells 
sectors de la població escolar més fràgils socialment, no només en centres amb un 
índex de complexitat alt, sinó en qualsevol centre del país, tant públic com 
concertat. 

 

- ii. L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP i/o serveis educatius 
específics, d’aquell alumnat, que per diferents motius hagin pogut patir el 
confinament d’una manera més greu o de l’alumnat de necessitats educatives 
especials. 

 

El Pla d’Obertura de centres NO contempla una assignació horària setmanal per l’alumnat 
que no sigui d’infantil o de 6è, ja que les classes continuen virtualment. 

 
3. PAUTES I MESURES  A SEGUIR 

 
3.1 Pautes de funcionament general 
 

➔ A l’entrada i sortida es prendrà la temperatura a cada alumne/a i 
professional que accedeixi al centre. 

➔ Cada infant haurà de portar el seu esmorzar i una ampolla d’aigua 
individual.  
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➔ Totes les aules i espais destinats a acollir els grups garanteixen els 4m2 que 
necessita cada alumne/a. 

➔ No es distribuiran documents amb paper 
➔ No es farà ús de joguines ni pilotes. 
➔ No hi haurà servei de menjador. 

 
  
3.2 Mesures de protecció prevenció 
 

➔ Distanciament físic. 

➔ 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) 

➔ Mascaretes: segons l’OMS, la recomanació d'ús de mascaretes està 

subjecta a les normes establertes per cada país. Considerant els diferents 

grups d’edat, les recomanacions serien les següents: 

 

 

 
➔ Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la 

sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. 
Si pot ser es deixaran les finestres obertes. 

➔ L’escola farà un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la 
jornada i garantirà la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho 
requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència. 

➔ L’escola està planificant una manera segura per fer el lliurament de 
material que va quedar a les aules i el retorn dels llibres de text que tenen a 
casa els alumnes i que són del programa de reutilització de llibres. Un cop 
planificat ho comunicarem a les famílies. 

 

COL·LECTIU Indicació Tipus de mascareta 

2n. cicle d’educació 
infantil (3-6 anys) 

No indicada en general. A partir de 5 
anys i si hi ha dificultat per fer 

complir les mesures de 
distanciament caldrà indicar-la. 

Higiènica amb 
compliment norma UNE 

Educació primària  
(6-12 anys) 

Indicada, quan no es compleixin 
mesures. 

Higiènica amb 
compliment norma UNE 
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4. 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. 
 
 

 

QUADRE RESUM DE L’ACTUACIÓ 

 

 

D’aquest pla d’obertura han estat informats el Claustre en data 25/05/2020  i 

el Consell Escolar en data 27/05/20. 

PLANIFICACIÓ/ 
GRUPS 

P3  i  P4 6è 1 a 5è 

ESPAI D'ATENCIÓ 

 
AULA P3 grup 1 
(si es requereix 
al llarg del juny) 

AULA 6è 

CADA NEN/FAMÍLIA  
 

aules de 1r  a 5è  excepte el 
dia d’atenció a 6è 

TIPUS D'ATENCIÓ ASSISTENCIAL 
SUPORT  FINALITZACIÓ 

ETAPA 

ACOMPANYAMENT EDUCATIU 
NESE (EAP) I EMOCIONAL 

només casos vulnerables i que 
no es puguin atendre 

virtualment 

ACCÉS ENTRADES I 
SORTIDES DEL 

CENTRE 

PORTA  
PRINCIPAL 
ENTRADA 

CLASSE 

PORTA PRINCIPAL I 
ENTRADA A LA CLASSE 

PER L’ESCALA HABITUAL 
DE DAVANT DEL 

GIMNÀS 

PORTA PRINCIPAL SENSE 
COINCIDIR AMB ELS  GRUPS 

D'INFANTIL i 6è 

LAVABOS Els de l’aula Lavabo planta 1 Lavabo planta 1 

HORARI D'ENTRADA 9:00 Dimarts  10:00  CITA PRÈVIA   

HORARI JARDÍ 
a criteri de la 

mestra 
------------- ------------------ 

ESPAI DE JARDÍ PATI INFANTIL NO FAN PATI NO FAN PATI 

HORARI SORTIDA 13:00 11:00 EN ACABAR LA CITA PRÈVIA 

MESTRES / TORNS 
2 tutores 
infantil 

Tutora 6è TUTORS/ES – Especialista EE 


