
 

  

PLA D’OBERTURA 
JUNY 2020 

 

 

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. 
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1. CONSIDERACIONS GENERALS 

 

 

 

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

El Departament d’Educació es planteja, durant aquest període, un triple objectiu:  

➢ El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa             
educativa.  

➢ L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.  

➢ Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada            
centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.  

Paral·lelament la possibilitat de tornar al centre educatiu ha de facilitar l’atenció a             
la població escolar més vulnerable i la conciliació en aquells casos on els pares              
han de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin             
acollir a altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.  

Seguint aquestes directrius, hem elaborat el nostre pla d’obertura. Aquest pla           
d’obertura propi té en compte els aspectes següents:  
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2. ALUMNAT 

 

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

➢ Es prioritzarà el retorn presencial al centre 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.  

 

Infantil i Primària:  

➢ Al centre es durà a terme les activitats següents : 

✓ Acció educativa presencial –sempre de caràcter voluntari- en grups de 13            
com a màxim per als que acaben els seus estudis primaris (6è de primària) per tal                
de donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament          

personalitzat del seu pas a secundària , establerta de manera gradual i no            
necessàriament permanent. 

✓  Com sigui que la proposta ha de ser voluntària per a l’alumnat de 6è de 
primària , cal garantir la continuïtat de la docència telemàtica . 

✓ Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. Les finalitats d’aquesta           
atenció són: 

- L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat,      
especialment al d’aquells sectors de la població escolar més fràgils          
socialment. 
- L’acompanyament emocional, amb coordinació amb l’EAP i/o        
serveis educatius específic, 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. 

✓ Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan             
es cregui necessari. Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual i             
compatible amb l’atenció personalitzada. 
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✓ Acollida en 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, 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. 

 

Secundària : 

➢ Al centre es durà a terme les activitats següents : 

✓ Acció educativa presencial –respectant sempre el caràcter voluntari- en          
grups de 15 alumnes com a màxim , en els casos següents: alumnes que acaben              
etapa i obtenen titulació (4t d’ESO). Això comporta l’obertura amb un retorn            
gradual de l’alumnat, amb horaris esglaonats. 

✓ En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO es prioritzaran activitats d’orientació dels              
estudis possibles a seguir el proper curs. 

➢ Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i             
nivell. Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que comporta           
l’obertura d’algun espai del centre de manera planificada i la 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. L’atenció personalitzada es podrà compaginar amb una atenció           
grupal, amb un màxim de 15 alumnes . Les finalitats d’aquesta atenció són : 
✓ L'acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment al        
d’aquells sectors de la població escolar més fràgils. 

✓ L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP i/o serveis          
educatius específic, d’aquell alumnat que, per diferents motius, hagin pogut patir el            
confinament d’una manera més greu o de l’alumnat denecessitats educatives          
especials. 

✓ La formulació d’un pla personalitzat per a cada alumne/a, que li permeti             
afegir un contingut formatiu en les seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del              
proper curs. 
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 REQUISITS 
 

➢ Per poder reincorporar-se els alumnes han 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 positius 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. 

✓ Per facilitar l’entrada dels nens al recinte, s’exigirà a totes les famílies que              
prenguin la temperatura als seus fills i filles abans de deixar-los al col·legi. En              
el cas de superar els 37,2 graus, NO podran anar al col·legi. 
 
✓ Durant l’estada a l’escola, se’ls prendrà la temperatura cada dues hores i en el               
cas de superar els 37,2 oC ens posarem en contacte amb la família perquè              
procedeixi a recollir-lo. 
 

➢ 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. 

➢ 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               
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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. 
 

3. PERSONAL DEL COL·LEGI 

Tots els treballadors i treballadores han de declarar les condicions de vulnerabilitat,            
casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. 

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert         
l’autoritat sanitària són: 

➢ Persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la        
hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica,       

malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més grans          
de 60 anys. 

➢ Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del            
centre del mes de juny. 

 

4. ESPAIS I GRUPS 

Els grups han de ser estables i fixes, per poder tenir la            
traçabilitat de contactes en cas de contagi. L’alumnat sempre ha          
de ser els mateix 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. 

Els espais per a grups (fins a 8 alumnes a P3, fins a 10              
alumnes a P4 i P5 , fins a 13 primària i fins a 15 a l’ESO) s'analitzaran a partir                   
dels principis següents : 

➢ La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne/a .  
➢ En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un grup d’alumnes, 
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aquests hauran d’estar clarament separats entre si. 
➢Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a            
aules/grup. 

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

 

5. FLUXOS DE CIRCULACIÓ  

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre hem establert circuits i              
organitzat 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 seran 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. Les entrades i sortides del             
centre es faran de manera esglaonada, i mantenint la distància per evitar            
aglomeracions. El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment           
d’aquestes distàncies. El pares i les mares no podran accedir a l’interior del             
recinte escolar. 

 

➢  Circulació pels passadissos i accés al pati: 
 
✓ Els docents vetllaran perquè els diferents grups no coincideixin en els            
passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física. 
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6. MATERIAL ESCOLAR  

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

➢ No es podran portar joguines de casa.   

➢ El material de l'aula no es podrà compartir. En el cas dels d’Infantil i Primària per                 
a les joguines i el material comú de plàstic es cercaran formes perquè tingui un ús                
individual diari. En finalitzar el dia, es desinfectarà tot seguint el protocol marcat per              
sanitat. 

7. HORARIS 

➢ La definició dels horaris serà adaptable, i podrà ser          
flexible i diferent de l’horari establert per l’ordre de calendari. 

➢ En el cas d’Educació Infantil, s’estableix que l’horari serà de 9h            
a 13h. 

 

8. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

Protocols, nous procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de             
contagi: 

➢ Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al            
colze. 

➢  Rentat de mans:  

 ➢ En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans:   

✓ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.  
✓ Abans i després dels àpats. 
✓ Abans i després d’anar al WC (infants continents)  

✓ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)  
 
➢ En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a                 
terme:  
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✓ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.  
✓ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i               
els propis.  
✓ Abans i després d’acompanyar un infant al WC.  
✓ Abans i després d’anar al WC.  
✓ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).Com a mínim               
una vegada cada 2 hores.  

➢  Distanciament físic.  

➢ Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la            
transmissió del virus. L’OMS recomana una distància física        
superior a 1 metre. Es proposa que els infants disposin d’un espai            
d’uns 4 m2 . Això implica mantenir una distància aproximada de 2            
metres entre les persones als centres educatius.  

➢Per als alumnes d’Infantil, aquesta mesura es podrà promoure però NO           
garantir. En aquestes edats, i en els espais oberts, no és possible garantir la              
distància social. 

➢ Per a facilitar aquest distanciament resulta imprescindible disminuir el nombre           
d’infants per aula i mantenir grups reduïts i estables. Aquesta mesura també ajudarà             
a la traçabilitat. Es recomana que el professorat i el resta de personal en contacte               
amb cada grup d’alumnes sigui sempre el mateix. Així si apareix un cas el nombre               
de persones amb contacte estret és limitat.  

➢ En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i              
desplaçaments per l’interior del centre.  

➢ Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, mantenint la              
distància per evitar aglomeracions. El personal del centre serà responsable de           
vigilar el compliment d’aquestes distàncies. Es recomana que pares i mares no            
accedeixin a l’interior del recinte escolar.  

➢  Utilització correcta de les mascaretes . 

 ✓ 2n. Cicle d’Educació Infantil (3-6 anys)→ No indicada en          
general. 

✓ Per la resta de cursos→ Indicada. Quan es compleixin mesures           
òptimes de distanciament i ventilació d’espais, se’n podrà prescindir. 

✓ Personal docent i no docent→ Indicada. 
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9. NETEJA, VENTILACIÓ I DESINFECCIÓ  
 

➢ Un servei extra de neteja s’encarregarà de mantenir la neteja constant de tots              
els banys. La neteja i la posterior desinfecció d’espais interiors i exteriors es             
realitzarà diàriament, i en els espais que així ho requereixin (sobretot els de màxima              
concurrència). 

 
➢Els banys disposaran en tot moment de sabó i tovalloletes de           
paper per a la higiene de mans de tot l’alumnat.  
 
➢Es desinfectaran periòdicament totes les superfícies      
(manetes i poms de portes, interruptors, tauletes, teclats, ratolins,         
banys i totes les zones/superfícies de contacte). 

 
➢ Mentre la climatologia ho permeti, es mantindran les portes i finestres obertes.  
En cas contrari, es ventilarà les instal·lacions interiors abans de l’entrada i la sortida              
dels alumnes i unes altres 3 vegades al dia, com a mínim 10 minuts cada vegada. 
 
 

10. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE      
SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID 
 

➢ En cas d’aparició de símptomes en un alumne/a durant la seva presència al              
centre, es procedirà a realizar el següent protocol: 

 
 
✓ S’aïllarà l’alumne/a en un espai allunyat de les aules. 
✓ S’avisarà als pares, mares o tutors. 
✓ S’informarà a la família que haurà d’evitar contactes i          
consultar al centre d’atenció primària o pediatra. 
✓ S’informarà al CAP de referència, per tal que activi els           

protocols previstos. 
✓ El personal de neteja procedirà a la desinfecció i a la neteja dels espais del                
centre. 
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➢ És obligatori informar al centre si es presenta algún símptoma. El centre, en              
conseqüència, podrà impedir el retorn fins que no hi hagi confirmació o informe             
mèdic favorable. 
➢ Els recordem que la COVID-19 ha entrat a la llista de malalties de declaració               
obligatòria, per la qual cosa, només la sospita de poder estar infectat pot autoritzar              
el centre a impedir l’accés dels alumnes o familiars afectats. 
 
 

11. RECOLLIDA DE MATERIAL DEL CURS 
 
 
Les famílies hauran de recollir el material dels seus/ves         
fills/es que ha quedat a l’escola. Ho podran fer d’acord          
amb la següent normativa:  
 

 
➢ Requisits (obligat compliment): 
 
✓Una persona únicament. 
✓ Portar mascareta i guants.  
✓ Respectar les distàncies de seguretat (2 metres)  
✓ Els mestres/professors disponibles els atendran per indicar-los on és el material            
del seu/va fill/a. Sota cap altre concepte poden tenir contacte amb els docents.  
✓ No poden accedir alumnes.  
✓Portar una bossa per poder guardar el material. 
 
➢ Horaris de recollida: 
 
✓ Educació Infantil.  
 
Dilluns, 22 de juny: 
 ▪ De 9:00 h a 10:00h: P3  
▪ De 10:00 h a 11:00h: P4  
▪ D'11:00 a 12:00h: P5 
 
 ✓ Primària.  
 
Dijous, 25 de juny: 
▪ De 9:00h a 10:00h: 1r  
▪ De 10:00h a 11:00h: 2n 
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▪ D'11:00h a 12:00h: 3r  
 
 
Divendres, 26 de juny: 
▪ De 9:00h a 10:00h: 4t 
▪ De 10:00h a 11:00h: 5è 
▪ D’11h a 12:00h: 6è 
 
 
 ✓ ESO.  
 
Dilluns, 29 de juny: 
▪ De 9:00h a 10:00h: 1r 
▪ De 10:00h a 11:00h. 2n 
▪ D’11:00 h a 12:00h: 3r 
▪ De 12:00h a 13:00h: 4t  
 
 
➢ Accés:  

 
✓ Educació Infantil.  
Entrada per la porta principal i sortida per les portes de les classes             
corresponents del pati petit. Esperar el torn tant per les entrades           
com per les sortides. 
 
✓ Educació Primària.  

1r i 2n→ Entrada per la porta principal i sortida per la porta de la classe de 2n.  
3r, 4t, 5è i 6è→ Entrada porta escales i sortida per la porta lateral del menjador.  
Esperar el torn tant per les entrades com per les sortides. 
 
 
✓ Educació Secundària. 
Entrada porta escales i sortida per la porta lateral del menjador. 
Esperar el torn tant per les entrades com per les sortides. 
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12. ANNEXOS 
 

ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL  
(Acollida per motius de conciliació màxim 8 alumnes per espai i mestre). 

 
 

Els pares i mares que decideixin portar els seus fills i filles a l’escola han               
presentar tres documents que, hauran d’enviar per mail abans de la incorporació,            
a secretaria de l’escola: 

✓ Acreditació laboral per la qual ambdós progenitors treballen de          
manera presencial fora del domicili. 

 ✓ Declaració de responsabilitat que els hem adjuntat.  
 ✓ Còpia del Llibre de vacunacions conforme es troba al dia. 

 
➢  Accés d’entrada:  

✓ Porta principal. 
➢  Accés de sortida:  

✓ Porta principal 
➢  Horaris d’entrada:  9:00 h. 
➢  Horaris de sortida: 13:00 h.  
➢  Dies de la setmana: de dilluns a divendres. 
➢ Atesa l’excepcionalitat, demanem puntualitat i paciència per tal de poder           
respectar les distàncies de seguretat i garantir les disposicions normatives que           
exigeixen les autoritats sanitàries. 
➢ Espais:  

✓ Aules: • P4. 
 ✓ WC: • Planta baixa. 

 ✓ Pati: • Pati gran. 
➢ Horari pati: 

 ✓  de 10:30h a 11:30h aproximadament. 
➢ Esmorzar: 
 ✓ Cada alumne/a ha de portar el seu esmorzar i una ampolla d’aigua d’ús              
individual. 
 ➢ Mestres:  

✓ 1 mestre d’educació Infantil (8 alumnes). 
➢ Material escolar: Cada mestra farà un “kit” exclusiu per a cada nen/a amb:               

plastilina, colors, retoladors, gomets, guixos...  
➢ Joguines: Cada mestra farà un “kit” exclusiu per a cada nen/a amb: peces               

legos, trencaclosques, cotxes, construccions... Si no n’hi ha suficients per a tots es             
desinfectarà.  

13 



 

ALUMNES DE 6è DE PRIMÀRIA  

(Acció educativa presencial en grups reduïts màxim 13 alumnes per espai i mestre)  

 

Els pares i mares que decideixin portar els seus fills i filles a l’escola han               
presentar dos documents que, hauran d’enviar per mail abans de la incorporació,            
a secretaria de l’escola: 

 ✓ Declaració de responsabilitat que els hem adjuntat.  
 ✓ Còpia del Llibre de vacunacions conforme es troba al dia. 

 
➢ Accés d’entrada: 

✓  Entrada porta escales. 
✓  Els acompanyants dels alumnes no poden accedir dins l’escola. 
✓ Des de la porta un mestre esglaona l’entrada dels alumnes per garantir la              
distància de seguretat. 
✓  Pugen per l’escala exterior de l’edifici. 

➢ Accés de sortida: 
✓ Surten per la porta de l’escala. Un mestre esglaona la sortida dels             
alumnes per garantir la distància de seguretat. 
✓ En cas que el pare/mare i/o persona a càrrec vingui a buscar l’alumne              
s’ha d’esperar fora de l’escola, portar mascareta i respectar les distàncies           
de seguretat (2 metres) 

➢  Horaris d’entrada: 9h. 
➢  Horaris de sortida: 11h. 
➢  Dies de la setmana: Dilluns, dimecres i divendres. 
➢ Atesa l’excepcionalitat, exigim puntualitat i paciència per tal de poder           
respectar les distàncies de seguretat i garantir les disposicions normatives que           
exigeixen les autoritats sanitàries. 
 
➢ Espais: 

✓ Aules: 5è i 6è de primària 
✓ WC: primera planta. 

➢ Mestres: 1 mestre de Cicle Superior (màxim 13 alumnes) 
➢ Material escolar: 

✓ Cada alumne/a ha de portar de casa: 
● Estoig 
● Carpeta 

✓ S’assignarà un Chromebook exclusiu per a cada alumne. 
 

➢ Tipus d’activitat: 
✓ Acció Educativa: 

● Suport a nivell competencial. 
● Acompanyament emocional pel canvi d’etapa. 
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ALUMNES DE 4t D’ESO  

(Acció educativa presencial en grups reduïts màxim 15 alumnes per espai i mestre) 

 

Els pares i mares que decideixin portar els seus fills a l’escola han presentar              
dos documents que, hauran d’enviar per mail abans de la incorporació, a            
secretaria de l’escola: 

 ✓ Declaració de responsabilitat que els hem adjuntat.  
 ✓ Còpia del Llibre de vacunacions conforme es troba al dia. 
 
➢ Accés d’entrada: 

✓  Entrada porta escales. 
✓ Des de la porta un mestre esglaona l’entrada dels alumnes per garantir la              
distància de seguretat. 
✓  Pugen per l’escala exterior de l’edifici. 

➢ Accés de sortida: 
✓ Surten per la porta de l’escala. Un mestre esglaona la sortida dels             
alumnes per garantir la distància de seguretat. 

➢  Horaris d’entrada: 9.30h. 
➢  Horaris de sortida: 11.30h 
➢  Dies de la setmana: Dilluns, dimecres i divendres. 
 
➢ Atesa l’excepcionalitat, exigim puntualitat i paciència per tal de poder           
respectar les distàncies de seguretat i garantir les disposicions normatives que           
exigeixen les autoritats sanitàries. 
 
➢ Espais: 

✓ Aules: 4t d’ESO. 
✓ WC: Primera planta. 

➢ Professorat: 1 professor/a del 2n Cicle d’ESO (màxim 15 alumnes) 
➢ Material escolar: 

✓ Cada alumne/a ha de portar de casa: 
● Estoig. 
● Carpeta. 
● Chromebook. 

 
➢ Tipus d’activitat: 

✓ Acció Educativa: 
● Suport a nivell competencial. 
● Activitats d’orientació dels estudis possibles a seguir el proper curs. 

 

15 



 

 
ATENCIÓ TUTORIAL EN GRUPS REDUÏTS D’ALUMNES 

 (Resta de cursos de primària i de secundària) 
 

➢ Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes: 
 
S’hauran de presentar dos documents que, hauran d’enviar per mail, abans de la             
incorporació, a secretaria de l’escola: 

 ✓ Declaració de responsabilitat que els hem adjuntat.  
 ✓ Còpia del Llibre de vacunacions conforme es troba al dia. 

 
➢ Accés d’entrada: 

✓ Portes d’entrada habituals de cada curs. 
✓  Els acompanyants dels alumnes no poden accedir dins l’escola. 
✓ Des de la porta un mestre esglaona l’entrada dels alumnes per garantir la              
distància de seguretat. 
 

➢ Accés de sortida: 
✓ Sortida per les portes habituals de cada curs. Un mestre esglaona la             
sortida dels alumnes per garantir la distància de seguretat. 
✓ En cas que el pare/mare i/o persona a càrrec vingui a buscar l’alumne              
s’ha d’esperar fora de l’escola, portar mascareta i respectar les distàncies           
de seguretat (2 metres) 
 

➢ Horaris d’entrada: Es concertaran amb l’alumnat. La franja horària serà diferent            
a la de les Accions Educatives Presencials de 6è i 4t d’ESO.  
 
➢ Horaris de sortida: Com a màxim, una hora després del seu inici. 

➢ Atesa l’excepcionalitat, exigim puntualitat i paciència per tal de poder           
respectar les distàncies de seguretat i garantir les disposicions normatives que           
exigeixen les autoritats sanitàries. 

➢ Espais: 
✓ Aules: l’aula habitual del grup.  
✓ WC: Cicle Inicial: planta baixa. 

 Resta de cursos: primera planta. 

➢ Mestres: Tutor/a (grups de màxim 13 alumnes) 

➢ Material escolar: 
✓ Cap. 

 
➢ Tipus d’activitat: 

✓ Acompanyament emocional. 

16 



 

TUTORIES INDIVIDUALITZADES 
 
 

➢ Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i             
nivell. L’espai serà a la pròpia aula amb dia i hora programada de retrobament de               
l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar. 
 

✓ Es planificarà el dia i l’hora telefònicament. 
 

✓ El tutor programarà aquestes trobades en horaris diferents als de les            
Accions Educatives Presencials de 6è o 4t d’ESO. 
 
✓ S’hauran d’esperar a ser atesos a la porta-carrer.  
 
✓ La tutoria es realitzarà amb mascaretes i es mantindrà la distància de             
seguretat. 
 
✓ Declaració de responsabilitat que els hem adjuntat. 
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