
PLA OBERTURA
del CENTRE
FASE 2 - 1 JUNY 2020

NORMATIVA
INSTRUCCIONS DEPARTAMENT EDUCACIÓ PER A L’ORGANITZACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2
DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020, aprovat pel PROCICAT el 20 de maig de 2020.

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en
FORMAT TELEMÀTIC el 19 de juny per a tots el alumnes.

El retorn al centre per part dels alumnes és VOLUNTARI.

ACTUACIONS:

ACCIÓ
EDUCATIVA

PRESENCIAL

E. INFANTIL 6è E. PRIMÀRIA 4t ESO

Acollida per motius de
conciliació 

(màxim 8 alumnes a P3 i 10
alumnes a P4 i P5 per espai)

Acció educativa
presencial en
grups reduïts

(màxim 13 alumnes
per espai) 

Acció educativa
presencial en
grups reduïts

(màxim 15 alumnes
per espai)

ESPAIS Planta baixa: P4, P5 i Peixera 1r pis: 6è i 4t 2n pis: 4t i 1r

PREVISIÓ
ALUMNES

11 8 6

DOCENTS
Tutores, cotutora i profes

suport
Tutores, cotutora

i profes suport
Tutores, cotutora

i profes suport

ENTRADES /
SORTIDES

Recollida i entrega a la
Plaça Santa Teresa.

Les mestres acompanyaran als
alumnes per Porteria fins les aules.

Porta gris i
escales

emergència

Porta gris i porta
pati

HORARI

9 – 13 h
(dilluns a divendres)

Pati: 11:30 – 12 h
(zona gronxadors)

10 – 12 h
(dimarts i dijous)

10 – 12 h
(dilluns i dimecres)

ACCIÓ EDUCATIVA 
PERSONALITZADA

E. INFANTIL E. PRIMÀRIA ESO

Tutories personalitzades per l’acompanyament educatiu i
emocional de l’alumnat (es concertaran amb el Tutor/a)

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf
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ACCIÓ
TUTORIAL

GRUP REDUÏT

E. PRIMÀRIA ESO

Tutories  en  grups  reduïts  d’alumnes  de  manera  planificada  i
puntual (s’informarà de la data i hora per a cada alumne interessat).

HORARI

1PRI 08/JUNY (2 grups)… 9 h i 11 h
2PRI 09/JUNY (2 grups)… 9 h i 11 h
3PRI 10/JUNY (2 grups)… 9 h i 11 h
4PRI 11/JUNY (2 grups)… 9 h i 11 h
5PRI 12/JUNY (2 grups)… 9 h i 11 h
6PRI 19/JUNY (2 grups)… 9 h i 11 h

1ESO 15/JUNY (2 grups)… 9 h i 11 h
2ESO 16/JUNY (2 grups)… 9 h i 11 h
3ESO 17/JUNY (2 grups)… 9 h i 11 h
4ESO 18/JUNY (2 grups)… 9 h i 11 h

RECOLLIDA
MATERIAL

E. INFANTIL E. PRIMÀRIA ESO

LLIURAMENT AL PAVELLÓ
Per garantir la seguretat de tota la comunitat educativa i per minimitzar els
fluxos  de  circulació,  si  us  plau,  respecteu  els  horaris  de  lliurament  de
material.
El  material  podrà ser  recollit  per  qualsevol  familiar  acompanyat  o no de
l’alumne/a.
En cas de no poder recollir-lo el dia i hora assignats, si us plau, sol·liciteu
cita prèvia al telèfon 977 400 123. Moltes gràcies.

HORARI

P3:
19/juny 10.00-11.00 h

P4:
12/juny 11.30-12.30 h

P5:
19/juny 11.30-12.30 h

1PRI:
08/juny 11.30-12.30 h

2PRI:
09/juny 11.30-12.30 h

3PRI:
10/juny 11.30-12.30 h

4PRI:
11/juny 11.30-12.30 h

5PRI:
12/juny 10.00-11.00 h

6PRI:
18/juny 09.30-10.30 h

1ESO:
15/juny 11.30-12.30 h

2ESO:
16/juny 11.30-12.30 h

3ESO:
17/juny 11.30-12.30 h

4ESO:
18/juny 11.30-12.30 h

REQUISITS DELS ALUMNES:

CONDICIONS
SANITÀRIES

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19
o amb qualsevol altre quadre infecciós.

 Que  no  hagin  estat  positius  per  al  SARS-CoV  2  durant  els
darrers 14 dies.

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

 Calendari vacunal al dia.
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REQUISITS ALUMNES (CONTINUACIÓ):

ALUMNES AMB
UNA MALALTIA

CRÒNICA 

 Es valorarà amb la  família  i  el  seu equip mèdic de referència,  la
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar.

 Malalties de risc:
◦Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius 

de suport ventilatori.
◦Malalties cardíaques greus.
◦Malalties que afecten al sistema immunitari 
◦Diabetis mal controlada.
◦Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

COMPROMÍS DE
LES FAMÍLIES

 Declaració responsable per la qual els seus fills o filles compleixen
els requisits per assistir al centre educatiu. 

 Informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-
19 en l’entorn familiar de l’infant

 Mantenir  un  contacte  estret amb  el  centre  educatiu  davant  de
qualsevol incidència.

 Prendre la temperatura diàriament als seus fills 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.

MESURES PROTECCIÓ:

DISTANCIAMENT
FÍSIC

 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 i
mantenint la distància per evitar aglomeracions.

 Pares i mares no accediran a l’interior del recinte escolar.

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 activitats (també de la sortida al pati)

MASCARETES

 Cal que els alumnes assisteixin al centre amb mascareta higiènica
amb compliment norma UNE.

 S’haurà  de portar  una bossa on guardar  la  mascareta,  per  si  en
algun moment ha de prescindir d’ella.

MATERIAL
 El material serà d’ús individual.
 S’evitarà la manipulació d’eines i material comú que pot generar risc

de contagi.

INFORMACIÓ  Cartells informatius al centre i cartelleres: mesures protecció.

El Consell Escolar del Centre ha estat informat del Pla d’obertura el 25-05-2020.
El Claustre ha aprovat el Pla d’obertura el 27-05-2020.

A Móra d’Ebre, a 27 de maig de 2020


