
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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. 

Aquest Pla pot ser modificat al llarg del període d’obertura. 

 

 

Data d’informació al Consell Escolar: 29 de maig de 2020 

 

 

 

Pla d’obertura juny 2020 

Centre: Col·legi Sant Josep 



 

1.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre: 

Docents EP 10 

Docents ESO 8 

Personal PAS 3 

 

2.- Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 

6è EP 9 

4t ESO 18 

 

3.- Organització de l’acció educativa presencial.  

Aquest servei s’ofereix, amb caràcter voluntari per a l’alumnat, per tal de donar suport a la 

finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària. S’establirà 

de manera gradual i no necessàriament permanent, d’aquesta forma: 

Atenció educativa presencial 6è d’EP: 

Grups 
(Núm 
alum) 

Docent de 
referència 

Aula 
Dia Hora 

entrada 
Hora 

sortida 
Esbarjo 

dll dm dc dj dv 

A Docent CS EP6   x  x 9:00 12:30 10:30-11:00 

           

 

Atenció educativa presencial 4t d’ESO: 

Grups 
(Núm 
alum) 

Docent de 
referència 

Aula 
Dia Hora 

entrada 
Hora 

sortida 
Esbarjo 

dll dm dc dj dv 

A Docent ESO ESO4  x  x  9:00 12:30 10:30-11:00 

B Docent ESO ESO3  x  x  9:00 12:30 10:30-11:00 
 

Observacions: 

● L’alumnat de 4t d’ESO realitzarà totes les activitats a l’edifici de 3r i 4t d’ESO i utilitzarà 

els lavabos d’aquest edifici. No accedirà a l’edifici principal sense causa justificada i previ 

permís del docent responsable. Accedirà i sortirà del centre pel carrer Rectoria. 

● L’alumnat de 6è d’EP realitzarà totes les activitats a l’aula de sisè d’EP en l’edifici 

principal  i utilitzarà els lavabos d’aquest edifici. No accedirà a l’edifici de 3r i 4t d’ESO. 

Accedirà i sortirà del centre pel carrer Sant Benet. 

● El pati es dividirà en dues zones: ZONA EP i ZONA ESO. En l’hora d’esbarjo cada grup 

restarà en el seu espai delimitat.  



 

● En funció del procés de desescalada i del desenvolupament de les activitats de aquesta 

primera setmana, es programaran les següents setmanes i es valorarà la possibilitat 

d’atendre els dos cursos simultàniament en edificis separats.  Si es poden garantir les 

mesures de seguretat es treballarà per programar activitats diàries de suport educatiu i 

acompanyament emocional. 

 

3. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que 

preveu el centre educatiu  

3.1. Atenció personalitzada: S’aplicarà en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura 

excepcional i no continuada, que implicarà la planificació i 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. 

Es preveuen fer aquestes actuacions, amb caràcter general: 

E
P 

Nivell Descripció de l’activitat Dia i hora 
Docents 
responsables 

1r. Tutoria individualitzada Amb cita prèvia programada Tutora EP1 

2n. Tutoria individualitzada Amb cita prèvia programada Tutora EP2 

3r. Tutoria individualitzada Amb cita prèvia programada Tutor EP3 

4t. Tutoria individualitzada Amb cita prèvia programada Tutor EP4 

5è Tutoria individualitzada Amb cita prèvia programada Tutora EP5 

6è Tutoria individualitzada Amb cita prèvia programada Tutora EP6 
 

E
S
O 

Nivell Descripció de l’activitat Dia i hora 
Docents 
responsables 

1r Tutoria individualitzada Amb cita prèvia programada Tutora ESO1 

2n Tutoria individualitzada Amb cita prèvia programada Tutora ESO2 

3r Tutoria individualitzada Amb cita prèvia programada Tutora ESO3 

4t Tutoria individualitzada Amb cita prèvia programada Tutora ESO4 

 

Observacions: 

● Aquesta és una atenció individualitzada i personalitzada. Si és necessària, es planificarà 

i programarà amb el tutor/a de curs responsable. 

● En el cas que sigui posterior a les sessions d’avaluació i es disposin dels informes del 

trimestre i curs, s’aprofitarà per donar-los a la família i fer el comiat de curs. També es 

podrà recollir el material de l’aula i es retornaran els llibres de reciclatge. 

 

  



 

3.2. Atenció tutorial en grups reduïts (si es creu necessària): Aquesta és una mesura de caràcter 

no continu, puntual i compatible amb l’atenció personalitzada. S’oferirà a alumnes de qualsevol 

nivell, quan es cregui necessari. El tutor convocarà els grups d’alumnes prèviament. 

Es preveuen fer aquestes actuacions, amb caràcter general: 

E
P 

Nivell Descripció de l’activitat Dia Horari 
Grups 
(Núm 
alum) 

Docents 
responsables 

1r.     Tutora EP1 

2n.     Tutora EP2 

3r.     Tutor EP3 

4t.     Tutor EP4 

5è     Tutora EP5 

6è     Tutora EP6 
 

E
S
O 

Nivell Descripció de l’activitat Dia Horari 
Grups 
(Núm 
alum) 

Docents 
responsables 

1r     Tutora ESO1 

2n     Tutora ESO2 

3r     Tutora ESO3 

4t     Tutora ESO4 

 

Observacions: 

● Aquestes atencions, si s’escau i es consideren necessàries, es programaran 

setmanalment i s’informarà a les famílies del curs i nivell de l’activitat, l’aula on es durà 

a terme i l’horari amb antelació. 

● En principi, aquestes actuacions es programaran per la segona i tercera setmana de juny. 

● El nombre d’alumnes dels grups reduïts es determinarà en funció de la fase de 

desescalada en la que es realitzi l’atenció i amb les mesures de seguretat i prevenció 

que s’hagin de garantir en aquell moment. 

 

  



 

Observacions generals: 

● És obligatori l’ús de mascaretes quirúrgiques per part dels docents i dels alumnes, tant 

de primària com de secundària en totes les accions educatives que es realitzin al centre. 

Els alumnes s’han de portar la seva mascareta. 

● Els alumnes han de portar la seva ampolla d’aigua d’ús personal i no compartit. 

● En el cas que algun alumne/a no respecti les mesures de seguretat i prevenció, o no 

mostri una bona actitud de convivència, no podrà assistir al centre i haurà de continuar 

el curs de forma telemàtica. 

● Els alumnes s’hauran de rentar i desinfectar les mans en els espais habilitats sempre que 

es realitzi una entrada i/o sortida de l’aula. 

● És responsabilitat de la família que l’alumne que assisteixi al centre compleixi els 

següents requisits: 

o Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

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

anteriors. 

o Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

o Calendari vacunal al dia. 

● L’alumne que no compleixi els requisits especificats no podrà assistir al centre a realitzar 

cap de les accions educatives que s’hi realitzin. 

● L’alumnat amb malalties cròniques d’elevada complexitat o de risc no podrà assistir al 

centre sense una valoració prèvia de la idoneïtat de reprendre l’activitat presencial per 

part de la família i els serveis mèdics que l’atenen o en fan el seguiment.  

● Les famílies o persones tutores han de presentar abans o en 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. 

● Les famílies hauran d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de 

COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant. 

● No es permetrà l’entrada de les famílies al centre a portar o buscar els alumnes, excepte 

la d’un acompanyant quan es tracti d’una atenció personalitzada individual programada. 

El pare o mare de l’alumne/a també hauran de portar mascareta. 

● Són d’obligatori compliment qualsevol mesura de prevenció i seguretat que s’afegeixi a 

les especificades en aquest pla o siguin indicades pel personal responsable del grup. 

  



 

Annexos. 

• Declaració responsable per alumnes de primària 

• Declaració responsable per alumnes de secundària 
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Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació primària 
 

Dades personals 
 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a DNI/NIE/Passaport 

 

Nom de l’alumne/a Curs 

 

Declaro, responsablement: 
 

1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 
 

• No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o 

amb qualsevol altre quadre infecciós. 

• No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. 

• No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut 
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

• Té el calendari vacunal al dia. 

 
2. (Seleccioneu una de les dues opcions) 

Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents: 

• Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 

• Malalties cardíaques greus. 

• Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 

• Diabetis mal controlada. 

• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la 

idoneïtat de reprendre l’activitat escolar: 

• Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 

• Malalties cardíaques greus. 

• Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 

• Diabetis mal controlada. 

• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o 
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre. 

4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de 
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

 
I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a   , al centre 

educatiu  , signo la present declaració de 

responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals: 
Alumnes de centres educatius privats concertats 
Responsable del tractament: La titularitat del centre educatiu. 
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 
les vostres dades i tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los contactant a través del 
correu electrònic del Centre educatiu: col-santjosep@xtec.cat 
 
Lloc i data 

 

Signatura 
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Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària 
obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys) 

 

 

Dades personals 
 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a DNI/NIE/Passaport 

 
Nom de l’alumne/a Curs 

 

Declaro, responsablement: 
 

1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 
 

• No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o 

amb qualsevol altre quadre infecciós. 

• No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. 

• No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut 
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

• Té el calendari vacunal al dia. 

 
2. (Seleccioneu una de les dues opcions) 

Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents: 

• Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 

• Malalties cardíaques greus. 

• Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 

• Diabetis mal controlada. 

• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la 

idoneïtat de reprendre l’activitat escolar: 

• Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 

• Malalties cardíaques greus. 

• Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 

• Diabetis mal controlada. 

• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o 
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre. 

4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de 
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

 
I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a   , al centre 

educatiu  , signo la present declaració de 

responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals: 
Alumnes de centres educatius privats concertats 
Responsable del tractament: La titularitat del centre educatiu. 
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 
les vostres dades i tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los contactant a través del 
correu electrònic del Centre educatiu: col-santjosep@xtec.cat 
 
Lloc i data 

 

Signatura 
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