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PLA ACCIÓ REOBERTURA 
ESCOLA PAU CASALS 

MES DE JUNY 

1. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 
 

El Departament d’Educació ordena l’obertura de tots els centres públics i concertats 
en municipis en fase 2 per a dur-hi a terme les activitats següents i sempre, amb 
caràcter voluntari per part de les famílies. 
 

1. Acció educativa presencial (alumnat de sisè de primària) 
 

2. Atenció personalitzada del tutor amb l’alumne i, si escau, la família en qualsevol 
curs i nivell. Aquesta és una mesura excepcional i no continuada que afecta a 
l’alumnat de primer a cinquè de primària 

 
3. Acollida en un espai específic per a l’alumnat 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 
 

2. CONCRECIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL A L’ESCOLA PAU 

CASALS 

a. 6è Ed.Primària:  

 L’alumnat de 6è entrarà al recinte escolar i per entrar i sortir de 

l’edifici escolar ho farà per la porta principal. 

Personal del centre els recollirà a la porta del recinte escolar i els 

donarà gel hidroalcohòlic per rentar-se les mans. Les famílies no 

podran entrar al recinte escolar i s’hauran d’esperar al carrer. És 

imprescindible que entrin amb la mascareta. 
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  Organització dels grups (màxim 13 alumnes):  

o Grup 6è A: de 9:30 a 11:00 (dimarts 9 i 16 de juny). 

o Grup 6è B: de 9:30 a 11:00 (dimecres 10 i 17 de juny ).  

 

 Mesures de protecció i prevenció: 

o Distanciament físic (2m) i un espai de 4m2 per alumnat. 

o Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic: 

 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu  
 Abans i després d’anar al WC  
 Abans i després de les diferents activitats 

o Mascaretes: obligatori portar-la 
 

b. Ed. Infantil:  

 L’alumnat d’Educació infantil entrarà i sortirà del recinte escolar i 

seguidament entrarà i sortirà de l’edifici de l’escola per la porta de P4.  

Personal del centre els recollirà i els acompanyarà a la sortida fins a la 

porta del recinte escolar i els donarà gel hidroalcohòlic per rentar-se 

les mans. Les famílies no podran entrar al recinte escolar i s’hauran 

d’esperar al carrer.  

 

  Organització dels grup (màxim 8  alumnes):  

o Grup de P3- P4 i P5:  entrada 9:00h i sortida 13:00h. 

L’acolliment el farà una mestra de reforç d’educació infantil i els 

espais que utilitzaran serà una aula d’educació infantil i el pati 

de P4 i P5. No podran gaudir dels jocs instal·lats al pati com el 

tobogan, ziga-zaga, cuineta, etc... És necessari que cada alumne 

porti una motxilla amb les seves joguines. I l’esmorzar, en una 

bossa diferent. També és necessari que portin una ampolla 

d’aigua. Tot marcat amb el nom. 

 

 Totes les sessions seran d’acollida 

 

 Mesures de protecció i prevenció: 
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o Distanciament físic (2m) i un espai de 4m2 per alumnat. 

o Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic : 

 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) 
 

c. 1r a 5è Ed.Primària:  

 Tutories individualitzades i/o grupals en funció demanda del 

professorat o de les pròpies famílies. Cada cas es tractarà de forma 

individual ja que al ser una mesura excepcional i no continuada, 

comporta l’obertura d’algun espai del centre de manera planificada i la 

programació del dia i hora de la tutoria. Es continuaran fent , tal i com 

s’ha fet fins ara, totes les reunions que han estat necessàries, tant amb 

famílies com amb alumnat, i en tots els casos es valorarà la millor 

forma de fer-ho, preferiblement de forma telemàtica. 

3. Recollida de material 
 

Si alguna família necessita recollir o tornar material a l’escola ha de demanar cita 

prèvia. Per demanar-la utilitzeu l’eina de cita prèvia que trobareu enllaçada a la web 

del centre www.escolapaucasalssabadell.cat  Recordeu que hem d’evitar els 

desplaçaments i contactes innecessaris per tant demaneu cita prèvia únicament per 

material imprescindible, sinó ja ho fareu al setembre. 

4. Elaboració i aprovació del pla 
 

Aquest pla ha estat elaborat per l’equip directiu del centre amb la col·laboració de tot 

el claustre. Ha estat compartit amb el Consell Escolar i inspecció educativa.   

 

 

http://www.escolapaucasalssabadell.cat/
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Sabadell, 26 maig de 2020 


