
CONCRECIÓ OBERTURA DEL CENTRE AL JUNY  2020 
 

Basat en el 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  

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.  

1. ALUMNAT  
El retorn al centre per part dels alumnes de P3, P4 , P5 i 6è és voluntari i decisió dels tutors                     
legals. 
Es prioritzarà el retorn presencial als centres de l’alumnat en situació socioeconòmica de             
major vulnerabilitat i de l’alumnat d’educació infantil els pares o mares dels quals necessitin              
del recurs de l’escola com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar. Les famílies                 
que portin els infants de 3 a 6 anys a l’escola per motius de conciliació hauran de presentar                  
una declaració responsable d’acord el model que es facilitarà. 
Els centres faran una previsió del nombre d’alumnes que es reincorporaran al centre durant 
el mes de juny.  
 
Quan el municipì estigui en fase 2 l’escola s’obrirà per portar a terme les activitats següents                
i en l’horari indicat:  
 
 

 
Alumnes de  
P3, P4 i P5 

 
 

Horari: 
De 9 a 13 hores 

 
Màxim: 

 8 alumnes a  P3 
10 alumnes a P4 i P5 

Acollida de caràcter voluntari només en el cas de pares que           
treballen i així ho acreditin. 
Acollida en un espai específic per a l’alumnat de 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, en grups        
d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5, i en                
horari de 9 a 13 hores 

 
 

 
Alumnes de 6è 

 
Horari: 

De 10:00 a 12:00 hores 
Dimarts i dijous 

 
Màxim 13 alumnes 

Acció educativa presencial (de caràcter voluntari) Com a        
màxim 13 alumnes 
. 
Establerta de manera gradual i no necessàriament permanent. 
Es garantirà la docència telemàtica pels alumnes que        
romanguin a casa. 

 
 

Alumnes de 1r a 5è Romandran a casa. Es garantirà la docència telemàtica. 
 
Atenció personalitzada. Excepcionalment es podran     
planificar tutories (reunions) amb un dels tutors per        



l’acompanyament educatiu personalitzat, 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.  

  
 
1.1 Requisits  
-Els mestres, per poder reincorporar-se han de reunir els següents requisits: 

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

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

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

Tot el personal, inclosos els membres de l’equip directiu, haurà d’emplenar la 
declaració responsable. 

 
-Els alumnes, per poder reincorporar-se han de reunir els següents requisits:  

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

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

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

7. Calendari vacunal al dia.  

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui            
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es              
valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic               
de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de            
risc per a la CovID-19:  

▪ Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de 
suport ventilatori.  
▪ Malalties cardíaques greus.  
▪ Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells 
infants que precisen tractaments immunosupressors).  
▪ Diabetis mal controlada.  
▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

Abans del retorn de l’alumnat als centres educatius, caldrà contactar amb ells o les 
seves famílies per saber quants infants es reincorporaran de manera presencial.  



Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre               
educatiu una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la            
qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu.              
També han d'informar al centre educatiu 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 i filles prenent-los la              
temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o                  
filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no             
podrà assistir al centre.  

 
Segons les converses telefòniques de les tutores amb les famílies, els alumnes que faran servir l’acollida per                 
tal de facilitar la conciliació familiar i per tant treballen tots dos tutors són les següents:  

 Quantitat 

P3 - A   Nombre d’alumnes que assistiran al centre educatiu per conciliar la vida familiar 3 

P3 - B  Nombre d’alumnes que assistiran al centre educatiu per conciliar la vida familiar 0 

P4 - A   Nombre d’alumnes que assistiran al centre educatiu per conciliar la vida familiar 0 

P4 - B  Nombre d’alumnes que assistiran al centre educatiu per conciliar la vida familiar 1 

P5 - A   Nombre d’alumnes que assistiran al centre educatiu per conciliar la vida familiar               2 

P5 - B  Nombre d’alumnes que assistiran al centre educatiu per conciliar la vida familiar 3 

 
 
Graella complementària:  

 
 

P3 - A 
 
 

grup vermell 

Nom de l’alumne que assistirà al centre educatiu per conciliar la vida familiar 

1.-  XXXXXXXXXXXXX01 

2.- XXXXXXXXXXXXX02 

3.- XXXXXXXXXXXXX03 

P4 - B 4.-XXXXXXXXXXXXX04 

 

 
P5 - A  

 
 

grup blau 

Nom de l’alumne que assistirà al centre educatiu per conciliar la vida familiar 

1.- XXXXXXXXXXXXX05 

2.-XXXXXXXXXXXXX06 

P5 - B 3.- XXXXXXXXXXXXX07 

2.- XXXXXXXXXXXXX08 

3.- XXXXXXXXXXXXX09 

 
Les mestres d’educació infantil vindran a treballar segons els dies i hores establerts en 
franges de 2h. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

6è- A 
 

grup A1 

Nom de l’alumne que assistirà per fer tancament d’etapa 

1.- XXXXXXXXXXXXX01 

2.- XXXXXXXXXXXXX02 

3.- XXXXXXXXXXXXX03 

4.-XXXXXXXXXXXXX04 

5.-XXXXXXXXXXXXX05 

6.-XXXXXXXXXXXXX06 

7.-XXXXXXXXXXXXX07 

8.-XXXXXXXXXXXXX08 

9.-XXXXXXXXXXXXX09 

10.-XXXXXXXXXXXXX010 

11.-XXXXXXXXXXXXX011 

12.-XXXXXXXXXXXXX012 

13.-XXXXXXXXXXXXX013 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

6è- A 
 

grup A2 

Nom de l’alumne que assistirà per fer tancament d’etapa 

1.-XXXXXXXXXXXXX014 

2.-XXXXXXXXXXXXX015 

3.-XXXXXXXXXXXXX016 

3. XXXXXXXXXXXXX017 

5.- XXXXXXXXXXXXX018 

6.-XXXXXXXXXXXXX019 

7.-XXXXXXXXXXXXX020 

8.-XXXXXXXXXXXXX021 

9.-XXXXXXXXXXXXX022 

6è- B 
 

grup A2 

10.- XXXXXXXXXXXXX023 

11.-XXXXXXXXXXXXX024 

12.-XXXXXXXXXXXXX025 

13.-XXXXXXXXXXXXX026 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’alumne que assistirà per fer tancament d’etapa 

1.-XXXXXXXXXXXXX027 

2.-XXXXXXXXXXXXX028 

3.-XXXXXXXXXXXXX029 



6è- B 
 

grup B1 

4.-XXXXXXXXXXXXX030 

5.-XXXXXXXXXXXXX031 

6.-XXXXXXXXXXXXX032 

7.-XXXXXXXXXXXXX033 

8.-XXXXXXXXXXXXX034 

9.- XXXXXXXXXXXXX035 

10.-XXXXXXXXXXXXX036 

11.-XXXXXXXXXXXXX037 

12.-XXXXXXXXXXXXX038 

13.- 

 
Les mestres de sisè i dos especialistes de sisè vindran a treballar segons els dies i hores 
establerts en franges de 2h. 
 

de Dilluns a  
Divendres 

Més Personal que assistirà a l’escola Càrrec 

 
 
 
8:45-13:15h 

M. A. Directora 

A. R. Administrativa 

G. P. Conserge 

B. F. Cap d’estudis 

 
La resta de personal docent assistirà al centre en l’horari establert per tal de poder fer les                 
tasques d’endreça de les aules i tutories individualitzades en cas que es consideri             
necessari.  
Per tal de garantir la no concurrència de massa persones a l’escola fins al 19 de juny es farà                   
un dia de treball presencial i la resta de dies es continuarà amb el treball telemàtic des de                  
casa: 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:30 
12:30 

1r  
 

2n 
 

3r 
 

4t 
 

5è 
 

 
Les mestres d’EE vindran a l’escola per acompanyar a les tutories individualitzades en cas 
que sigui necessari. 
 

3. ESPAIS I GRUPS  

El centre haurà d’analitzar els espais disponibles per a organitzar el reinici de les              
activitats presencials, tenint en compte que quan calgui fer-les en grup, aquests han de              
ser estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi.               
L’alumnat sempre han de ser els mateixos i en el mateix espai, i sempre que sigui                



possible també el docent. En tot cas, si algú s’ha de moure, és el docent.  

La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne. 

● En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un grup d’alumnes, aquests 
hauran d’estar clarament separats entre si. 

●  Si la superfície dels espais no permeten acollir la ràtio establerta  respectant els 4 
m2 per alumne, caldrà adequar la seva ocupació.  

● Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a aules/grup:  

Escola:  
• Aula grup  
• aula de psicomotricitat  
• aula d’informàtica   
• aules específiques i/o complementàries  
• biblioteca  
• gimnàs  
• menjador ... Les aules de reforç i/o desdoblament podran ser 
utilitzades només per a grups de tutoria reduïts.  

 

No es farà ús dels vestidors ni del gimnàs per realitzar-hi activitats físiques o esportives. 

4. FLUXOS DE CIRCULACIÓ  

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i              
organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i             
moments determinats.  

Entrades i sortides  

En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre                
s’han de fer en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre               
mantenint la distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a la             
instal·lació.  

Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única            
persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les              
distàncies fora de les instal·lacions.  

P3-P4  grup 
vermell 

Mestres d’educació infantil 
Nombre d’alumnes: màxim 8 
Entrada:  

● Hora d’entrada a les 9 en punt. 
● Es recolliran els alumnes a la tanca de l’escola mantenint 

les distàncies de seguretat. 
● Entraran els alumnes sols sense l’adult acompanyant. 

Grup vermell: Faran la fila al costat del mur dret que puja 
a l’edifici d’infantil. Al costat de la tanca del porxo. 

Espai: Aula de P3 B 
Sortida: a les 13:00 a la tanca de l’escola 



P5 grup blau Mestres: Mestres d’educació infantil 
Nombre d’alumnes: màxim 10 
Entrada:  

● Hora d’entrada a les 9 en punt. 
● Es recolliran els alumnes a la tanca de l’escola mantenint 

les distàncies de seguretat. 
● Entraran els alumnes sols sense l’adult acompanyant. 
● Grup blau: Faran la fila al costat del mur esquerra  que 

puja a l’edifici d’infantil. Al costat de la tanca del porxo. 
Espai: Aula de P4B 
Sortida: a les 13:00 a la tanca de l’escola 

 

En el cas de sisè que poden assistir tots/es, les classes quedaran desdoblades: 

- Dos dies presencials  i tres telemàtic.Tutores i especialistes de 6è. 

6è  grup A1 
 
 
 

 
Dos dies 

presencials i un dia 
telemàtic 

Mestra:  Montse Duran 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

10:00-11:00  M  J 

11:00-12:00  S  M 

 
Nombre d’alumnes: màxim 13 
Entrada:  

● Hora d’entrada a les 10 (puntualitat) 
● Entraran els alumnes sols sense l’adult acompanyant, 

mantenint les distàncies de seguretat. 
● Han de portar mascareta posada. 
● No es fa fila, entren directes. 

Espai: Aula de sisè A 
Sortida: a les 12:00 h. a la tanca de l’escola 
 

6è  grup A2 
 

 
 

Quatre  dies 
presencials i un dia 

telemàtic 
 

Mestra: Susi Fàbregas 
 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

10:00-11:00  S  E 

11:00-12:00  M  J 

 
 
Nombre d’alumnes: màxim 13 
Entrada:  

● Hora d’entrada a les 10 (puntualitat) 
● Entraran els alumnes sols sense l’adult acompanyant, 

mantenint les distàncies de seguretat. 
● Han de portar mascareta posada. 
● No es fa fila, entren directes 



Espai:  Aula 5èB 
Sortida: a les 12:00 h. 
 

6è  grup B1 
 

Quatre  dies 
presencials i un dia 

telemàtic 

Mestra:  Elena Gay 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

10:00-11:00  E  S 

11:00-12:00  J  E 

 
Nombre d’alumnes: màxim 13 
Entrada:  

● Hora d’entrada a les 10 (puntualitat) 
● Entraran els alumnes sols sense l’adult acompanyant, 

mantenint les distàncies de seguretat. 
● Han de portar mascareta posada. 
● No es fa fila, entren directes. 

Espai: Aula de sisè B- 
Sortida: a les 12 h. 

Horari a l’escola dimarts i dijous de 10-12h  

 

Circulació pels passadissos i accés al pati  

Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els             
passadissos  i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.  

5. PATIS  

La sortida al pati ha de ser seqüenciada. En funció dels m2 del pati, poden estar–hi a                 
l’hora més d’un grup, però cada un d’ells ha d’ubicar-se en un espai marcat i               
diferenciat per poder mantenir el grup i la seva traçabilitat.  

Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera individual o en grups               
reduïts per tal de garantir les mesures de distanciament físic.  

El docent que s’està fent càrrec del grup és l’encarregat de vigilar la zona de pati                
on ha tret els alumnes. 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Sorral de la girafa P3-P4  
grup 
vermell 

P5 
grup 
blau 

P3-P4 
grup 
vermell 

P5 
grup 
blau 

P3-P4 
grup 
vermell 

Porxo d’infantil P5 
grup 
blau 

P3-P4  
grup 
vermell 

P5 
grup 
blau 

P3-P4  
grup 
vermell 

P5  
grup 
blau 



    6. MENJADOR  

No hi haurà servei de menjador abans de finalitzar el curs.  

7. TRANSPORT ESCOLAR  
En el cas de l’escola Ponent, aquest apartat no ens afecta. 

8. MATERIAL ESCOLAR  

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà           
documents en paper, excepte en casos imprescindibles.  

En el cas dels centres d’infantil i primària per a les joguines i el material comú de plàstic                  
se cercaran formes perquè tingui un ús individual diari o en períodes acotats, assegurant              
que previ a l’ús del material per un altre infant s’haurà desinfectat.  

En cas d’ús, com a grup classe, dels espais dels laboratoris, aules taller, aules de música                
o aules d’informàtica, s’evitarà la manipulació d’eines i material comú que pot generar risc              
de contagi.  

9. HORARIS  

La definició dels horaris serà adaptable per cada centre educatiu. A l’escola Ponent els              
horaris seran els següents:  

Educació Infantil:  

● P3-P4 i P5 Entrada 9h - Sortida: 13:00h 

    Educació primària  

● 1r a 5è Treball telemàtic i treball de tutoria individualitzada puntual amb cita prèvia.  
● 6è: dilluns, dimecres i divendres treball telemàtic / dimarts i dijous presencialment al             

centre de 10h a 12h 

 


