
PLA OBERTURA DE CENTRES ESCOLA VALLDEFLORS DE TREMP. 

 

1.- REINCORPORACIÓ PROFESSORAT. 

Activació al GUAC de l’autorització Covid-19 i resposta per part del professorat de la declaració 

jurada de responsabilitat per assistència al centre. 

 

2.- REINCORPORACIÓ ALUMNAT 

El retorn al centre per part de l’alumnat és voluntari. 

Es prioritzarà l’atenció a la població escolar més vulnerable i la conciliació en aquells casos on 

els pares hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. 

L’acompanyament per fer suport lectiu i d’orientació a l’alumnat de 6è de primària. 

Durant la els dies del 25 al 28 de maig es passarà un formulari de gogle  a les famílies per a que 

indiquin la voluntarietat de retornar a l’escola indicant si és per conciliació laboral, finalització 

d’etapa o necessitat de tutoria individual. 

A dia 27 hi ha : 

17 alumnes de 6è. 

9 peticions de tutoria individual. 

6 alumnes d’educació infantil per conciliació familiar. 

 

3.- FLUXOS DE CIRCULACIÓ. 

 

En cap moment les famílies, a no ser que hagin estat convocades per la tutora o l’equip 

directiu podran accedir al recinte escolar. 

 

Hi haurà 3 punts d’entrada.  A cada punt d’entrada hi haurà una taula amb gel hidroalcohòlic, i 

es disposarà de 2 termòmetres per a prendre la temperatura a l'alumnat que accedeixi al 

centre. 

L’entrada principal serà per a l’alumnat de 4t, 5è i 6è de  primària i l’entrada situada davant de 

les aules de cicle inicial serà per l’accés de 3r, 2n i 1r de primària. 

L’alumnat d’educació Infantil entrarà i sortirà per la porta de transport ubicada al carrer Lleida. 



A les entrades es prendrà la temperatura. 

Les entrades seran esglaonades i concertades amb el grup/pare/mare que vingui. 

La tutora/or que tingui que rebre el grup, alumne o família els esperarà a la porta 

corresponent. 

Al pati hauran de mantenir la distància de seguretat entre ells, que estarà senyalitzada amb 

unes ratlles al terra. 

La circulació per dins del recinte escolar es farà per la dreta. 

Respecte a les sortides, el procediment serà el mateix. Abans de marxar cada alumne s’haurà 

de tornar a rentar les mans. 

L’hora d’esbarjo al pati serà esgraonada i pautada dins dels patis corresponents als cicles. 

Aquestos estaran acotats per cinta de senyalització. Es podrà realitzar joc individual o en petit 

grup. 

L’accès al lavabo serà de 1 en 1, amb rentat previ de mans i rentat posterior de mans. 

4.- ESPAIS I GRUPS 

Per a educació infantil s’habilitarà l’aula de psicomotricitat. (Espai d’acollida). 

La setmana del 25 de maig cada tutor/a habilitarà la seva aula respectant els 4 metres 

quadrats per alumne. 

Les ràtios seran, de fins a 10 alumnes a Infantil, excepte P3 que seran de 8, (Si calgués les 

reduiríem per reforçar les mesures de seguretat). 

A 6è de primària, fins a 13 alumnes (Si calgués les reduiríem per reforçar les mesures de 

seguretat), sempre amb el reforç de la resta de professorat del claustre. 

Cada grup tindrà assignat un/a mestre/a referent i no podrà ser canviat, excepte per causes de 

força major. 

Les aules de 6è, 5è i 4t es destinaran per atendre principalment a l’alumnat de 6è. 

  

 



 

Les aules de la planta de dalt de 60 m2 cadascuna seran utilitzades per a l’alumnat de 6è. 

L’aula de psicomotricitat i les de P5 de 60 m2 seran utilitzades per l’alumnat d’Infantil. 

La neteja dels espais es farà al final de la jornada, excepte els lavabos que es farà també neteja 

i desinfecció entre les 10.30 i les 11h cada dia.. 

A cada classe es disposarà d’un pulveritzador amb una solució i un rotllo de paper gran per 

desinfectar superfícies, després de cada ús. 

 

5.- MATERIAL ESCOLAR. 

Sempre que sigui possible, l’alumne portarà el material escolar de casa. No es distribuirà 

documents en paper. Si algun alumne per motius socioeconòmics no en pot portar, la escola li 

facilitarà. 

Les joguines i el material comú de plàstic s’haurà de rentar i desinfectar cada dia amb l’ajut del 

rentaplats del menjador (per temperatura, rapidesa i seguretat). 

 

6.- ACTIVITAT DINS L’AULA 

El primer que faran abans d’entrar a l’aula serà rentar-se les mans amb sabó i aigua o amb gel 

hidroalcohòlic. Hi haurà un  pot damunt d’una taula a l’entrada de cada classe.  

A dins de l’aula la mestra haurà de portar en tot moment  mascareta. Per l’alumnat serà 

recomanable. 

En tot moment les finestres i portes hauran d’estar obertes per garantir la ventilació. 

Les activitats a dur seran: 

- Suport lectiu i orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa. 

- Acompanyament  tutorial  i emocional de tot l’alumnat. 

- Atenció personalitzada de la tutora amb l’alumne, i si s’escau amb la família en 

qualsevol curs i nivell (caldrà concertar dia i hora). 



- Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs/nivell quan es cregui 

necessari, compatible amb l’atenció personalitzada. 

- Alumnat d’educació infantil, acollida en un lloc específic, per a l’alumnat que els seus 

progenitors hagin de realitzar treball presencial, sense possibilitat de flexibilitzar-lo. 

Al sortir de l’aula caldrà rentar-se les mans. 

 

7.- REQUISITS PER L’ASSISTÈNCIA. 

Durant la setmana del 25 al 28 de maig, es passarà un formulari de google a les famílies. 

Les que vulguin que el seu fill/a assisteixi a l’escola l’hauran de contestar. 

 

Enllaç: Comunicació voluntària assistència Escola Valldeflors Tremp 

8.- ORGANITZACIÓ DE GRUPS 

Una vegada rebudes les peticions de les famílies, l’equip directiu amb l’ajuda dels equips 

docents de cicle organitzaran els dies i hores d’acollida de l’alumnat al centre, seguint les 

instruccions del Departament d’Educació. 

9.- MENJADOR I TRANSPORT ESCOLAR. 

No hi haurà servei de menjador. 

Una vegada, sapiguem quin és l’alumnat que assistirà a l’escola, si hi ha algun alumne de 

transport que compleixi un dels requisits per assistir al centre, la direcció es ficarà en contacte 

per habilitar la ruta de transport escolar corresponent. 

 

10.- ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL. 

Durant la setmana del 25 de maig mitjançant enquesta a les famílies i trucades telefòniques es 

farà una previsió de l’alumnat que assistirà a l’escola. (últim dia serà el dijous 28 de maig). 

Divendres 29 de maig caldrà comunicar a les famílies que compleixin els requisits proposats pel 

Departament d’Educació  grups i horaris i  d’assistència, la qual cosa la farem de manera 

individual. 

S’enviarà a inspecció quadre organitzatiu amb número d’alumnes i  professorat setmana a 

setmana per a fer un seguiment del suport educatiu presencial. 

 

11.- PUBLICACIÓ DEL PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA VALLDEFLORS. 

:%20https:/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmz087xyvhRY2-Eq6ospPfIjGrRiRagoTNZG_K2m_x5mi95g/viewform?usp=sf_link


Aquest pla s’exposarà al consell escolar i quedarà penjat a la web de l’escola. 

http://agora.xtec.cat/ceipvalldeflors  

S’ha informat al professorat que poden consultar les instruccions per a l’organització de 

l’obertura dels centres educatius al Portal de Centres. 

http://agora.xtec.cat/ceipvalldeflors

