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PLA OBERTURA DE CENTRES EN FASE 2 

ESCOLA ULL DE VENT  

 La Bisbal del Penedès 

 

  

1. MARC NORMATIU 

  

·      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. 

      https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-

d0af3f18a794.pdf 

  

·       INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES 

EDUCATIUS. 

 https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst

-obertura-centres.pdf 
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Aquest Pla d’Obertura de l’Escola Ull de Vent en la fase 2 de la desescalada per la 

finalització del curs 2019/2020 parteix dels següents punts bàsics: 

 

1. El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 

2. Aquest Pla és complementari de l’acció educativa telemàtica que s’ha 

portat a terme des del 13 de març (primer dia de confinament). 

3. L’acció educativa seguirà essent telemàtica fins el 19 de juny (finalització del 

curs). 

4. No es contempla ni el servei de menjador ni el servei de transport escolar. 

 

Per tal de garantir, en la mesura del possible, totes les mesures de seguretat 

establertes: 

� L’escola s’ha coordinat amb l’Ajuntament com a responsable de proveir la 

neteja dels dos edificis de l’escola i ha corroborat que disposaven dels 

protocols facilitats pel Departament d’Educació. 

� Les aules on romanguin els alumnes hauran de tenir en tot moment les 

finestres i la porta obertes. 

� Es recomana l’ús de mascareta per part dels alumnes (d’un sol ús). 

� Obligatorietat de l’ús de mascareta (d’un sol ús) per part del personal 

professional (docent i no docent del centre). 

� Establiment de les següents ràtios: 10 alumnes pels grups de 6è i 8 alumnes 

pels grups d’infantil. 

�  
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2. REQUISITS 

Per a la reincorporació dels alumnes, mestres i progenitors que sol·licitin una tutoria 

personalitzada, s’hauran de reunir els següents 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 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. 
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-  Malalties que afecten al sistema immunitari(per exemple aquells 

infants que precisen tractaments immunosupressors). 

-  Diabetis mal controlada. 

-  Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

Davant la presència de símptomes compatibles amb COVID-19, se seguiran les 

indicacions sanitàries vigents en aquell moment (en el moment d’elaboració 

d’aquest document pot ser necessari l’aïllament preventiu). En cas d’aparició de 

símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre: 

 

-  Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic.  

-  Avisar pares, mares o tutors. 

-  Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre 

d’atenció primària o pediatra. 

-  Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. 

-  Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

 

Les famílies es comprometen a comunicar qualsevol símptoma que pugui tenir 

l’alumne/a al centre de forma immediata per tal de prendre les mesures oportunes.  
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3. DIAGNOSI I PREVISIONS 

  

3.1 Alumnat 

L’obertura del centre només es contempla per dur-hi a terme les següents activitats: 

� Acció educativa presencial i voluntària pels alumnes de sisè. Un dia a la 

setmana de 9:00 a 11:00 en grups reduïts de fins a 10 alumnes (segons el 

nombre de demandes). 

� Atenció personalitzada en qualsevol nivell amb l’alumne, un mestre i un 

dels progenitors (caldrà pactar amb anterioritat data i hora entre les 9:00 i 

les 13:00). Caldrà comunicar a l’Equip Directiu amb antelació aquestes 

tutories.  

� Atenció tutorial en grups reduïts. Durant la setmana del 15 al 19 de juny, 

es concretaran possibles sessions presencials en grups de 10 alumnes per tal 

de fer un comiat del curs, recollir tot el que ha quedat a l’escola i el retorn 

dels llibres de socialització. 

� Acollida pels alumnes d’Infantil. En grups estables i de fins a 8 alumnes  de 

9:00 a 13:00 només per les famílies que mitjançant declaració responsable 

justifiquin que els progenitors treballen de forma presencial i necessiten 

d’aquest recurs.   
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3.2 Disponibilitat de professionals 

 

Per tal de dur a terme aquest pla ha calgut detectar els mestres que pertanyen a 

grups d’especial vulnerabilitat i per tant no tots els docents ni personal del centre 

podran dur a terme les accions abans esmentades. 

Els grups d’atenció s’organitzaran en funció de la demanda i per tant poden no 

coincidir amb el grup de referència de l’alumne/a i poden estar atesos per 

qualsevol dels mestres de l’escola.  

En base a la declaració responsable i 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 en el moment de la redacció d’aquest document és de:  

  

Docents No docents 

22 1 
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3.3 Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre:    

 

S’ha informat a les famílies dels punts més rellevants d’aquest Pla de retorn i les 

famílies dels alumnes d’infantil i 6è han rebut un formulari per sol·licitar la 

reincorporació dels seus fills i filles de forma presencial en aquesta reobertura. 

 

Un cop feta la diagnosi per part dels professionals docents i analitzada la resposta 

de les famílies, es preveu el nombre d’alumnat que s’indica: 

  

 

TIPUS D’ACTUACIÓ CURS NOMBRE D’ALUMNES 

Acció educativa 

presencial 

6è primària 7 

Acollida pels alumnes d’Infantil P3/P4/P5 0 

Acció tutorial en grups reduïts Infantil i primària  

Atenció tutorial en grups reduïts* De P3 a 6è  

* S’estudiarà la possibilitat d’oferir l’atenció tutorial en grups reduïts la última 

setmana de juny (del 15 al 19 de juny). 
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3.4 Disponibilitat d’espais 

 

Els espais que es destinin a les activitats presencials seran estables i fixes per poder 

tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi.  

El grups seran fixes i en el mateix espai, i sempre que sigui possible també el 

docent. En tot cas, si cal moure algú, serà el docent. 

  

Un cop analitzats els espais disponibles, el centre destinarà les següents 

dependències per a desenvolupar les activitats abans esmentades: 

  

 

DEPENDÈNCIA Superfície (m2) Observacions 

Aules Infantil Ed. Nou  50m2   

Aules Primària Ed. Nou  45m2   

Aula Informàtica Ed. Nou  45m2   

Aules Primària Ed. Antic  45m2   

 

Per facilitar les tasques de neteja i organització el grup de sisè realitzarà l’acció 

educativa presencial en petit grup a l’aula d’informàtica de l’edifici nou.    
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3.5 Organització de l’acció educativa presencial 

  

Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistirà 

presencialment al centre.  

 

ALUMNES DE 6è  

Franja horària: de 9 a 11h 

Dilluns 1 de juny 7 alumnes Aula informàtica Ed. Nou 

Dilluns 8 de juny 7 alumnes Aula informàtica Ed. Nou 

Dilluns 15 de juny 7 alumnes Aula informàtica Ed. Nou 
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3.6 Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en 

grup reduït 

 

 

ACCIO TUTORIAL EN GRUPS REDUÏTS 

 

DATA GRUP NOMBRE ALUMNES ESPAI 

15 de juny    

16 de juny    

17 de juny    

18 de juny    

19 de juny    
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3.7  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. 
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RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura de 

l’escola Ull de Vent de La Bisbal del Penedès 

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 estableix l’elaboració del Pla d’Obertura de centre.  

Les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius estableixen 

que cada centre educatiu haurà d’elaborar el seu Pla d’Obertura previ a l’inici de les 

activitats presencials amb els alumnes. 

En data 29 de maig de 2020, el director/a ha informat el Consell Escolar del 

contingut Pla d’Obertura. 

D’acord amb el que s’ha esmentat, 

RESOLC: 

  

1.- Aprovar el Pla d’Obertura de l’escola Ull de Vent de La Bisbal del Penedès, que 

s’adjunta a l’annex d’aquesta resolució. 

  

2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.                  

  

La Bisbal del Penedès, 28 de maig de 2020 

  

El director de l’escola Ull de Vent de La Bisbal del Penedès  

  

  

(signatura) 
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