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PLA DE REOBERTURA DE CENTRE. ESCOLA FERRER I GUÀRDIA  

 

Centre:  

 

ESCOLA FERRER I GUÀRDIA 

Codi:  08017712 

Població GRANOLLERS 

Caràcter: Públic 

Ensenyaments que 
imparteix:  

Infantil i primària 

 

 

1.Organització de l’acció educativa presencial 

 

-Alumnes d’infantil (P3, P4 i P5). Acollida voluntària.  Només per a  les 

famílies que ho necessiti per raons de feina (és a dir, que treballin els 

progenitors presencialment i que no puguin fer conciliació familiar), caldrà 

que les famílies omplint el model de declaració responsable adjunt i enviar-

ho al següent correu a8017712@xtec.cat  

L’horari serà de 9 a 13 hores. L’atenció serà en petit grup: P3 amb una ràtio 

de 8 nens per mestre/a i P4 i P5 amb una ràtio de 10 alumnes per mestre/a. 

Pot ser que no estiguin amb la seva mestra tutora. 

S’ocuparan les aules d’educació infantil (planta baixa). 

Cada grup estarà amb una de les mestres d’educació infantil. En el cas que 

no assisteixin gaires nens d’un mateix nivell s’agruparan en una aula alumnes 

de diversos nivells respectant les ràtios esmentades. 

Es farà ús del pati d’11 a 12h.  

 

-Alumnes de sisè. Suport a la finalització d’etapa: seran atesos dimarts 

i dijous de 10 a 12h , en grups amb una ràtio de 13 alumnes com a màxim 

per mestra/e, que pot ser que no sigui la seva tutora.  
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Les famílies han d’omplir el model de declaració responsable adjunt i enviar-

ho al següent correu: a8017712@xtec.cat 

S’ocuparan les aules de 5è i 6è (2a planta) 

 

2. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció 

tutorial en grup reduït, que preveu el centre educatiu. 

-Alumnes de 1r a 5è de primària. Acompanyament personalitzat: 

s’ofereix, una atenció tutorial amb famílies i alumnes, sempre amb cita 

prèvia, que cal demanar per telèfon o enviant un correu al tutor/a. L’horari 

d’atenció serà de 9 a 13h.  

1r i 2n serà en dimarts 

3r i 4t en dimecres  

5è en dijous. 

 

3. Altres consideracions. 

3.1 Nombre de professionals docents que pot fer atenció presencial: 

Docents 16 

Personal PAS 1 

 

3.2 Previsió de l’alumnat que assistirà presencialment al centre 

Educació Infantil 5 

6è de primària 13 

De 1r a 5è 15 

 

3.3 Menjador i transport. 

No hi haurà ni servei de menjador ni transport. 
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4. Rúbrica per al seguiment del Pla de reobertura de centre 

Educació infantil i primària 

L’acció educativa presencial és gradual i no necessàriament 

permanent 

Sí 

Continua la docència telemàtica Sí 

Es preveu, excepcionalment, l'atenció de l'alumnat de 1r a 5è 

de primària 

Sí 

Es descarta la reobertura del menjador Sí 

Es preveu que les joguines i el material comú de plàstic tingui 

un ús individual diari, assegurant que previ a l’ús del material 

per un altre infant, s’haurà desinfectat 

Sí 

 

Sisè de primària 

Grups amb un màxim de 13 alumnes 

 

Sí 

La tasca que es realitza és l’acompanyament personalitzat del 

pas a secundària 

Sí 

Càrrega de treball raonable per als docents Sí 

 

Atenció personalitzada 

Té caràcter excepcional i no continuat Sí 

Es farà reserva prèvia de dia i hora Sí 

S’assegura la presència d’un únic familiar, si és el cas Sí 

Es respecten les finalitats: 

Acompanyament educatiu personalitzat, especialment als més 

fràgils socialment 

Acompanyament emocional dels que hagin pogut patir el 

confinament d’una manera 

més greu o de NEE 

Proposta d’activitats d'estiu amb contingut formatiu 

Sí 

 



     
Atenció tutorial en grups reduïts 

Es justifica la necessitat Sí 

Té caràcter puntual Sí 

 

Acollida en segon cicle EINF 

Es comprova que els progenitors han de realitzar treball 

presencial sense possibilitatde flexibilitzar-lo 

Sí 

Es respecta el nombre màxim d’alumnes (8-10-10) Sí 

Es respecta el marc horari (de 9 a 13 hores) Sí 

 

Alumnat 

Requisits per als alumnes 

Es preveu que les famílies aportin amb caràcter previ a la 

reincorporació dels alumnes una declaració responsable 

especificant els següents aspectes: 

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 o 

amb qualsevol altrequadre infecciós 

• Que no hagin estat positius durant els 14 dies anteriors 

• Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat 

o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors 

• Es comprometen a informar el centre educatiu de l'aparició de 

qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar 

• Es comprometen a què els seus fills assisteixin al centre amb 

mascareta. 

Sí 

Es preveu que les famílies aportin amb caràcter previ el 

calendari vacunal al dia 

Sí 

Es valoraran conjuntament amb la família els casos amb una 

malaltia crònica d’elevada 

complexitat: 

• Malalties respiratòries greus. 

• Malalties cardíaques greus. 

• Malalties que afecten al sistema immunitari. 

Sí 



     
• Diabetis mal controlada. 

• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus 

Es preveu contactar amb les famílies per saber quants alumnes 

es reincorporaran demanera presencial. 

Sí 

 

Personal del centre 

Centres de titularitat del Departament 

El personal fa una declaració responsable declarant les 

condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i 

simptomatologia de COVID19 

Sí 

Es preveu que les persones que formen part de grups d’especial 

vulnerabilitat no tindran activitat presencial al centre durant el 

mes de juny 

Sí 

 

Espais i grups 

Els grups d’alumnes són sempre fixos en el mateix espai Sí 

Es procura que sempre tinguin el mateix docent Sí 

Es respecta el nombre màxim d’alumnes per grup Sí 

Es respecten els principis següents: 

• La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne. 

• En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un grup 

d’alumnes, aquestshauran d’estar clarament separats entre si. 

• Si la superfície dels espais no permeten acollir la ràtio 

establerta respectant els 4 m2per alumne, caldrà adequar la 

seva ocupació. 

• Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats 

com a aules/grup 

Sí 

No es farà ús dels vestidors ni del gimnàs per realitzar-hi 

activitats físiques 

Sí 

 

 



     
 

5. Annexos 

Infografia 

 

 



     
 

 

Declaracions jurades 

Es poden trobar en pdf a la nostra pàgina web: 

https://agora.xtec.cat/escferreriguardiagranollers/ 
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