
PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA JOSEP PALLACH (JUNY 2020) 
ACTIVITATS, OBJECTIUS, ASPECTES ORGANITZATIUS I GENERALS DEL PLA D’OBERTURA DE LES ESCOLES PÚBLIQUES DE FIGUERES (juny  2020) 

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius pel 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:  29 de maig de 2020 

 

 
 
 

TIPUS D’ATENCIÓ 
(Activitat centre) 

 OBJECTIU  ASPECTES ORGANITZATIUS 
  

ALTRES ASPECTES 
  

Acció educativa 
presencial i voluntària 

en grups de 9 com a 
màxim per a l’alumnat de 
6è.   
 
 
 
 
 
 
 

 

 Donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament 
personalitzat del seu pas a secundària. 

 

 Seguiment de les tasques i orientacions de tasques per fer a 
l’estiu. 

 

 Resolució de dubtes generals relacionades amb l’hàbit d’estudi,   
tutorització personalitzada i acompanyament educatiu i 
emocional de l’alumnat. 

 

 Recollir el material personal de l’aula i documentació de final de 
curs. 

 Agrupament  màxim de 9 alumnes. 

 Es començarà a partir de la setmana del 1 de juny. 

 2 hores per setmana. S’iniciaran a les 9 h. 

 En cas de més d’1 línia, el centre farà distribució en dies i 
franges horàries en funció de la seves possibilitats, deixant un 
interval entre 15 i 30 minuts a les entrades i sortides entre grup i 
grup. 

 Caldrà preveure la senyalització i les indicacions necessàries. 

 No hi haurà esbarjo. 

 A ser possible l’alumnat sempre farà ús de la mateixa aula. 

 Sempre farà ús del mateix mobiliari. 

 Caldrà presentació de declaració responsable. 

- Retorn VOLUNTARI alumant. (ANNEX 1) 
- Totes les activitats es faran entre el dia 8 i 19 de juny.(ANNEX 2) 

- Continuïtat docència telemàtica. 
- No hi haurà servei de menjador. 

 
REQUISITS 
 

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre,  
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre 
quadre infecciós. 

- Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 
dies anteriors  

- Que   no   hagin estat  en contacte estret amb positiu confirmat o 
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

- Calendari vacunal al dia. 
____________ 

- En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada 
complexitat 

- Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de 
retorn al centre educatiu una declaració responsable. 

- Les famílies han d’informar de l'aparició de qualsevol cas de COVID-

19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el 
centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

- Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills/es. En el 
cas de febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la 
COVID-19, no podrà assistir al centre. 

ESPAIS 

- L’alumnat sempre han de ser els mateixos i en el mateix espai, i 

sempre que sigui possible també el docent.  

- La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne/a.. 

- Espais amb més  d’un grup d’alumnes, hauran d’estar clarament 
separats entre si. 

- 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 o esportives. 

MATERIAL  

- S’aconsella material individual. 
- Millor no distribuir documents en format paper. 
- Les joguines s’hauran de desinfectar abans que sigui utilitzades per 

altre alumne/a. 
MESURES DE PROTECCIÓ I  PREVENCIÓ (ANNEX 3) 

 Distanciament físic  

 Rentat de mans  

 Mascaretes  

VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS (ANNEX 4) 

 Pautes de ventilació 

 Neteja 

 Desinfecció 

 Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció 

 Control de símptomes  

Atenció personalitzada 
del tutor amb l’alumnat 
i, si escau, d’un únic 
familiar amb el/la 
tutor/a.  
 
 
 

 L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, 
especialment al d’aquells sectors de la població escolar més 
fràgils socialment. 

 Es podrà fer en qualsevol nivell o curs.. 

 Sol·licita la família o el/la tutor/a. 

 Caldrà establir dia i hora de trobada. 

 Màxim d’una durada d’1 hora alumne/a i/o família. 

 Entre trobada i trobada es deixa un interval entre 15 i 30 minuts 
per evitar coincidència amb altres persones i  disposar de temps 
per netejar espai utilitzat. 

 Caldrà preveure la senyalització i les indicacions necessàries. 

 L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAPs 
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. 

 La formulació d’un pla personalitzat per a cadascun dels 
alumnes que ho requereixin, que li permeti afegir un contingut 
formatiu a les seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper 
curs. 

Atenció tutorial en 
grups reduïts 
d’alumnes en qualsevol 
curs o nivell, quan es 
cregui necessari(1r a 
5è) 

 Tutorització personalitzada per a  l’acompanyament educatiu i 

emocional de l’alumnat. 

 Valoració del curs. 
 

 Recollir el material personal de l’aula i documentació de final de 
curs. 

 

 Decideix el centre.  

 Agrupament  màxim de 9 alumnes. 

 Màxim 1 hora fins l’acabament del curs. 

 El centre farà distribució en dies i franges horàries en funció de 
la seves possibilitats, preveient la no coincidència amb un altre 
grup a l’entrada i la sortida del centre.   

 Caldrà preveure la senyalització i les indicacions necessàries. 

Acollida alumnat del 
segon cicle d’educació 
infantil (3-6) de famílies 
els progenitors de les 
quals, per motius 
laborals i professionals, 
hagin de realitzar treball 
presencial.   
 
 
 
 

 Vetllar per l’alumnat d’educació infantil que faci ús del servei 
d’acollida. 

 
  
  

 Agrupament de màxim 8 alumnes. 

 Es començarà l’1 de juny. 

 Horari de 9 a 13 hores. 

 En funció del nombre d’alumnes, caldrà establir franges horàries 
a l’entrada i sortida per evitar la coincidència amb altres grups. 

 La família haurà de presentar: 
  

● Declaració responsable. 
● Presentació certificat d’empresa conforme els progenitors 

realitzen un treball presencial en horari de 9 a 13 h. sense 
possibilitat de flexibilitzar-lo 
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ANNEX 1 
 
1.-Previsió del nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre: 

Docents 16 

Personal PAS 1 

2.- Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 

Educació infantil 6 

6è de Primària 50 

Altres cursos 150 

 
ANNEX 2 
 
1.- Organització de l’acollida d’Educació infantil: 

És un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6) de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo (Han de presentar un full 
de Declaració responsable i un certificat d’empresa conforme no poden flexibilitzar l’horari de treball) 

Si l’alumne vol incorporar-se a aquest espai  d’acollida s’ha d’avisar a l’escola amb 24 hores d’antelació via correu electrònic b7004891@xtec.cat o al telèfon 975 50 96 53. 

S’organitza de 9 a 13h de la següent forma:: 

Nivell Grups(Núm alum) Docent de referència(2) Aula Hora entrada Hora sortida Esbarjo 

P3  (8/9) Anna Surroca o Marta Corominola P3A 09:00 13:00 10:30- 11:00 pati interior 

P4  (8/9) Silvia Planas o Silvia Vilaboy P4A 09:00 13:00 10:30-11:00 pati Ed Infantil 

P5 (8/9) Silvia Calm o Monica Reynal P5A 09:00 13:00 10:30- 11:00 pati pista petita 

 
Els alumnes han d’anar  sempre acompanyats del pare, la mare i/o tutor legal tant per deixar-lo com per recollir-lo de l’escola. 
En cas de que hagi menys de 8 alumnes a l’espai d’acollida  es farà un sol grup i s’entrarà i sortirà pel portal del C/ Pella i Forga.. 
Si hi ha més de 8 alumnes l’accés a l’escola es farà de la següent manera:  l’entrada i sortida del grup de P3 será pel portal del carrer del Fossos , l’entrada i sortida del grup de P4  será per la porta del C/ Pella i Forga (porta davant botiga d’esport) i 
l’’entrada i sortida del grup de P5 será pel portal de la C/ Pella i Forga  (portal habitual davant Immobiliaria) 

Cal ser puntuals i guardar les distàncies. (evitar aglomeracions). 
 
2.- Organització de l’acció educativa presencial alumnes .  

Aquest servei s’ofereix, amb caràcter voluntari per a l’alumnat, per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària.  S’establirà de manera gradual i no necessàriament permanent, 
d’aquesta forma: 

Atenció educativa presencial  6è de Primària(: 

Grups(Núm alum) Docent de referència(2) Aula 
Dia 

Hora entrada Hora sortida Esbarjo 
dll dm dc dj dv 

6èA (grupA ) 8/9 alumnes Olivia Sanchez 6èA 
  

3, 10 i 17 
  

09:30 11:30 No hi ha 

6èA (grupB) 8/9 alumnes  Olivia Sanchez 6èA 
   

4, 11 i 18 
 

09:30 11:30 No hi ha 

6èA (grupC) 8/9 alumnes Olivia Sanchez 6èA     5, 12 i 19 09:30 11:30 No hi ha 

6èB (grupA ) 8/9 alumnes Lurdes Casadellà 6èB   3, 10 i 17   09:45 11:45 No hi ha 

6èB (grupB) 8/9 alumnes  Lurdes Casadellà 6èB 
   

4, 11 i 18 
 

09:45 11:45 No hi ha 

6èB (grupC) 8/9 alumnes Lurdes Casadellà 6èB 
    

5, 12 i 19 09:45 11:45 No hi ha 

 
Els alumnes han d’anar  sempre acompanyats del pare, la mare i/o tutor legal tant per deixar-lo com per recollir-lo de l’escola. 
Portal d’entrada i sortida C/Fossos nº1 (portal habitual de les famílies d’alumnes de 3 anys) 
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Cal ser puntuals i guardar les distàncies (evitar aglomeracions). 
Si l’alumne vol incorporar-se s’ha d’avisar a l’escola amb 24 hores d’antelació via correu electrònic b7004891@xtec.cat o al telèfon 975 50 96 53 

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

Atenció personalitzada: S’aplicarà 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. Es requereix cita prèvia 

Es preveuen fer aquestes actuacions, amb caràcter general (1): 

Nivell Descripció de l’activitat Dia Horari  (Núm alum)(3) Docents responsables(2) 

1r. Atenció diversitat De l’1 al 19 de juny de 09:00 a 13:00 h (amb cita prèvia) 1 alumne i 1 responsable Cristina Padrosa o Carme Punset 

2n. Atenció diversitat 1 alumne i 1 responsable Cristina Padrosa  o Carme Punset  

3r. Atenció diversitat 1 alumne i 1 responsable  Cristina Padrosa  o Carme Punset  

4t. Atenció diversitat 1 alumne i 1 responsable  Cristina Padrosa  o Carme Punset  

5è. Atenció diversitat 1 alumne i 1 responsable Cristina Padrosa  o Carme Punset  

6è. Atenció diversitat 1 alumne i 1 responsable  Cristina Padrosa  o Carme Punset  

 
Un cop confirmada la cita prèvia es donarà a la família el dia i l’hora a la que han d’assistir a la reunió 

La reunió es realitzarà a la Biblioteca de l’escola. 

Entrada i sortida per la porta de la Biblioteca de la Plaça de l’Escorxador 

 

4.-Atenció tutorial en grups reduïts (si es creu necessària):  Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual i compatible amb l’atenció personalitzada. S’oferirà a alumnes de qualsevol nivell, quan es cregui necessari. El tutor convocarà els 
grups d’alumnes prèviament. 

Es preveuen fer aquestes actuacions, amb caràcter general (1): 

Nivell Descripció de l’activitat Dia Horari Grups (Núm alum)(3) Docents responsables 

1r.A (grup A) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DILLUNS 08/06 09:30 a 10:30 8/9 Marc A. Àvila  

1r.A (grup B) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DIMARTS 09/06 09:30 a 10:30 8/9 Marc A. Àvila 

1r.A (grup C) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DILLUNS  15/06 09:30 a 10:30 8/9 Marc A. Àvila 

1r.B (grup A) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DILLUNS 08/06 09:45 a 10:45 8/9 Joan Font 

1r.B (grup B) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DIMARTS 09/06 09:45 a 10:45 8/9 Joan Font 

1r.B (grup C) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DILLUNS  15/06 09:45 a 10:45 8/9 Joan Font 

2n.A (grup A) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DILLUNS 08/06 10:00 a 11:00 8/9 Marta Sancho 

2n.A (grup B) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DIMARTS 09/06 10:00 a 11:00 8/9 Marta Sancho 

2n.A (grup C) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DILLUNS  15/06 10:00 a 11:00 8/9 Marta Sancho 

2n.B (grup A) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DILLUNS 08/06 10:15 a 11:15 8/9 Laia Pineda 

2n.B (grup B) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DIMARTS 09/06 10:15 a 11:15 8/9 Laia Pineda 

2n.B (grup C) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DILLUNS  15/06 10:15 a 11:15 8/9 Laia Pineda 

3r.A (grup A) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DILLUNS 08/06 10:30 a 11:30 8/9 Blanca Bofill 

3r.A (grup B) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DIMARTS 09/06 10:30 a 11:30 8/9 Blanca Bofill 

3r.A (grup C) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DILLUNS  15/06 10:30 a 11:30 8/9 Blanca Bofill 

3r.B (grup A) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DILLUNS 08/06 10:45 a 11:45 8/9 Carles Bramon 

3r.B (grup B) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DIMARTS 09/06 10:45 a 11:45 8/9 Carles Bramon 

3r.B (grup C) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DILLUNS  15/06 10:45 a 11:45 8/9 Carles Bramon 

4t.A (grup A) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DILLUNS 08/06 11:00 a 12:00 8/9 Àngels Gallego 

4t.A (grup B) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DIMARTS 09/06 11:00 a 12:00 8/9 Àngels Gallego 
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4t.A (grup C) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DILLUNS  15/06 11:00 a 12:00 8/9 Àngels Gallego 

4t.B (grup A) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DILLUNS 08/06 11:15 a 12:15 8/9 Dolors Gasull 

4t.B (grup B) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DIMARTS 09/06 11:15 a 12:15 8/9 Dolors Gasull 

4t.B (grup C) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DILLUNS  15/06 11:15 a 12:15 8/9 Dolors Gasull 

5è.A (grup A) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DIMARTS 16/06 09:30 a 10:30 8/9 Àngels Gazapo 

5è.A (grup B) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DIMECRES 17/06 10:00 a 11:00 8/9 Àngels Gazapo 

5è.A (grup C) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DIJOUS 18/06 10:00 a 11:00 8/9 Àngels Gazapo 

5è.B (grup A) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DIMARTS 16/06 09:45 a 10:45 8/9 Laura Soler 

5è.B (grup B) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DIMECRES 17/06 10:15 a 11:15 8/9 Laura Soler 

5è.B (grup C) Acompanyament educatiu i emocional final de curs DIJOUS 18/06 10:15 a 11:15 8/9 Laura Soler 

 
Els alumnes han d’anar  sempre acompanyats del pare, la mare i/o tutor legal tant per deixar-lo com per recollir-lo de l’escola. 
L’entrada i sortida per les clases de 1r i 2n será pel portal del C/Pella i Forga (portal habitual) 
L’entrada i sortida per les clases de 3r fins a 5è será pel portal del C/Fossos (portal habitual de les famílies d’alumnes de 3 anys) 
Cal ser puntuals i guardar les distàncies (evitar aglomeracions) 
 
 
 
 
ANNEX 3 
 
 

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ  
 
DISTANCIAMENT FÍSIC 
Mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les persones als centres educatius, superior al recomanat. Per a facilitar aquest distanciament resulta imprescindible disminuir el nombre d’infants per aula 
i mantenir grups reduïts i estables. Aquesta mesura també ajudarà a la traçabilitat. Es recomana que el professorat i el resta de personal en contacte amb cada grup d’alumnes sigui sempre el mateix. Així si 
apareix un cas el nombre de persones amb contacte estret és limitat.  
En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre. 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. 
 
RENTATS MANS 
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 (infants continents)  

- Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)  
 
En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme:  
- A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants  

- Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis  

- Abans i després d’acompanyar un infant al WC  

- Abans i després d’anar al WC  

- Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)  

- Com a mínim una vegada cada 2 hores.  
 
En els punts de rentat de mans, hi haurà disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. 
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MASCARETES 
 
Cal que els alumnes assisteixin al centre amb mascareta higiènica  donat que hi hauran  moments en què es faci difícil complir la mesura de distanciament. 
 
 
ANNEX 4 
 

 

VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS  
 
PAUTES DE VENTILACIÓ 
És necessari ventilar 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.  
Totes les aules han de poder ser adequadament  ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres i portes obertes. 

 

NETEJA 
La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma  prèvia a les actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir 
amb els desinfectants i minimitzar-ne  la  seva  eficàcia.  
 
DESINFECCIÖ 
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària.. Els desinfectants,, destrueixen o inactiven els microorganismes. Per a la neteja es poden usar els detergents 
tensioactius que s’utilitzen habitualment. Se seguiran les recomanacions de “Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana” i en el cas de que sigui necessari les de “Neteja i desinfecció 
en espais exteriors de concurrència humana”. 
 
ZONES I PUNT ON INTENSIFICAR LA NETEJA I DESINFECCIÓ 
Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:  
- Interruptors i timbres (aparell electrònic)  
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 
- Baranes i passamans, d’escales i ascensors  
- Taules  
- Cadires  
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins  
- Aixetes  
- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans en tot moment.  
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent 
 
CONTROL DE SIMPTOMES 
Davant la presència de símptomes, compatibles amb COVID-19 se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment 


