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El 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,  estableix que cada centre educatiu elabori el seu 

Pla d’Obertura de centres i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix abans de 

l’admissió dels alumnes.  

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per al 

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 

 

Pla d’obertura juny 2020 

Centre: ESCOLA PEDRALTA 



 

1.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre: 

 

 

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

Educació infantil 3 

6è de Primària 16 

Altres cursos Tutories 

 

 

3.- Organització de l’acció educativa presencial.  

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(1): 

 

 

 

Observacions: 

Donat el nombre total d’alumnes, es farà un grup de cada grup classe que assistiran al centre 

dos dies a la setmana amb una durada de 2 hores.  

 

 

  

Docents 24 

Personal PAS 1 

Grups 
(Núm 

alum)(3) 

Docent de 
referència(2) 

Aula 
Dia Hora 

entrada 
Hora 

sortida 
Esbarjo 

dll dm dc dj dv 

A(13) TUTORA 6èA  x  x  9:30  11:30 NO 

B(13) TUTORA 6è B x  x   9:30 11:30 NO 

C(10) TUTORA 6è C  x  x  9:30 11:30 NO 



4.- 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) 

S’organitza de 9 a 13h de la següent forma(1): 

 

Observacions: 

Donat el baix nombre d’alumnes  ( control a l’aula, ús de lavabos, esmorzars, patis, higiene...) 

tot i que hem de ser conscients de l’edat dels alumnes i la dificultat que comporta. 

L’estona d’esbarjo la realitzaran tots els alumnes a l’hora amb espais delimitats en el propi pati 

d’infantil ( zona pistes, zona de sorra). Els elements com tobogan, casetes, tipi... no es podran 

fer servir per evitar contagis innecessaris. 

Es facilitarà els materials necessaris amb ús individual i que posteriorment es desinfectaran per 

al dia següent.  

L’organització i els recursos podran variar segons el nombre total d’alumnat que assisteixi al 

centre. 

  

Nivell Grups 
(Núm 
alum)(3) 

Docent de 
referència(2) 

Aula Hora entrada Hora 
sortida 

Esbarjo 

P3/P4/P5 A(8) 1 Mestra 
Infantil+Suport 

P5A 9:00 13:00 11:00 



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

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

Docents 
responsables(2) 

1r.A Tutoria individualitzada Dimecres i 
divendres 

10-12:30 5 famílies tutora 

1r.B Tutoria individualitzada Dilluns i 
dijous 

10-12:30 5 famílies tutora 

2n.A Tutoria individualitzada telemàtica 10-12:30  Tutora 

2n.B Tutoria individualitzada Dimarts i 
divendres 

10-12:30 5 famílies tutora 

3r.A Tutoria individualitzada Dilluns i 
dimarts 

10-12:30 5 famílies tutores 

3r.B Tutoria individualitzada Dimecres i 
dijous 

10-12:30 5 famílies tutora 

4t.A Tutoria individualitzada Dilluns i 
dimarts 

10-12:30 5 famílies tutor 

4rt.B Tutoria individualitzada Dimecres i 
divendres 

10-12:30 5 famílies tutora 

4rt.C Tutoria individualitzada Dijous i 
divendres 

10-12:30 5 famílies tutora 

5è.A Tutoria individualitzada Dimecres i 
dijous 

10-12:30 5 famílies tutora 

5è.B Tutoria individualitzada Dilluns i 
dimarts 

10-12:30 5 famílies tutora 

6è. Tutoria individualitzada 
i acció tutorial 

Tercera 
setmana 

10-12:30 5 famílies tutores 

 

Observacions: 

Dos dies a la setmana els tutors/es de Primària rebran a les famílies de forma individual per a 

realitzar una tutoria, acompanyament emocional. És voluntària i cal cita prèvia ( demanada a 

través d’un qüestionari google). A les famílies que no assisteixin es realitzarà trucada telefònica 

o videoconferència per a realitzar aquesta trobada encara que sigui de forma virtual. A la 

tutoria hi assistirà el pare o mare de l’alumne i l’alumne en qüestió. El tutor/a ha organitzat de 

manera que cada dia pugui atendre un número determinat de famílies i de manera 

esglaonada. Aproximadament són hi ha convocatòria per unes 5 famílies cada dia depenent 

del número d’alumnes de cada grup-classe. 

Els dies estan posats de manera que s’ocupin espais diversos que permetin la distància de 

seguretat en tot moment i vies diferents d’entrades i sortides. En tot moment hi haurà control 

d’aquestes entrades i sortides per delimitar el nombre de persones al centre. 



L’organització i els recursos podran variar segons el nombre total d’alumnat que assisteixi al 

centre. 

 

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(2) 

1r. Recollida material Cita 
prèvia 

9-13h Individual Tutor/a,conserge, 
direcció 

2n. Recollida material Cita 
prèvia 

9-13h Individual Tutor/a,conserge, 
direcció 

3r. Recollida material Cita 
prèvia 

9-13h Individual Tutor/a,conserge, 
direcció 

4t. Recollida material Cita 
prèvia 

9-13h Individual Tutor/a,conserge, 
direcció 

5è. Recollida material Cita 
prèvia 

9-13h Individual Tutor/a,conserge, 
direcció 

6è. Recollida material     
 

 

Observacions: 

Aquelles famílies que no assisteixin a les tutories individuals podran recollir el material dels 

seus fills/es sempre amb cita prèvia ( han fet la demanda a través d’un formulari de google). Si 

el tutor/a està al centre li donarà i si no serà el conserge o algú de l’equip directiu que li faci 

entrega. També s’utilitza aquest servei per fer arribar els llibres de reciclatext que els alumnes 

puguin tenir a casa a causa del confinament. L’assistència serà individual i no caldrà que vingui 

l’alumne/a. 

Els alumnes de sisè que assisteixin al centre ja faran la recollida del seu propi material i aquells 

que no hagin vingut aquests dies podran fer la recollida com la resta de grups ( amb cita prèvia 

i de forma individual). 

 

 

 

  



5. Servei de transport.(només centres que disposin d’aquest servei de forma habitual) 

El criteri general és que només en casos específics es reactivarà el servei de transport escolar. 

La previsió de servei de transport acordat amb el Consell Comarcal és el següent: 

Ruta Dia Hora arribada al 
centre 

Hora sortida del 
centre 

    

    

    

 

Observacions: 

No és realitza servei de transport escolar de forma habitual 

 

6. Servei de neteja 

El servei de neteja ofert per l’ajuntament  també s’intensifica. Adjuntem les actuacions 

previstes que es duran a terme. 

 neteja general dels següents punts de l’escola a les 14h.  
 
 neteja addicional i l’horari que s’ha de fer en groc: 
 

-          Espai d’Infantil... Aules + wc’s - Neteja wc’s a les 11.15h 
Neteja wc després de cada ús – Ho fa cada mestre 
-          Passadís 1er a 3er: 
Passar líquid desinfectant després de cada entrevista a taula i cadires que es facin 
servir – cada mestre 
-          Baranes de consergeria – Fer una passada - 11h 
-          Baranes de menjador – Fer una passada – 11h 
-          Wc de la punta – No es farà servir , però cal fer una repassada al final del dia 
-          Consergeria 
-          Sala professors 
-          Secretaria 
-          Interfonos i timbres 
-          Aules de Musica, anglès, ciències, biblioteca, gimnàs, wc’s  del gimnàs i 
vestidors i passadís... tancat no cal fer neteja 
-          Barracons: 
o Dreta_ 6 A i C (S’utilitza de dilluns a dijous de 9.30 a 11.30h) 

 Neteja de l’aula 
 Wc’s de 6è   
 Baranes 

o Esquerra: 
 6è B Dilluns i dimecres – a les 11.30h neteja aula 

  
 
 



 
 
El Departament recalca que cal fer una neteja i desinfecció intensiva a: 

 Interruptors i timbres (aparell electrònic) 
 Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 
 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 
 Baranes i passamans, d’escales i ascensors 

  
Portarem rulls paper i líquid desinfectant per cada aula 
 


